
 

 

LISTA DE MATERIAL 2020    

     2º ANO      

                            

        

OBSERVAÇÃO: O material indicado com asterisco (*) deverá ser identificado (nome completo do 

aluno (a)) e entregue na Recepção da Escola no dia 12 de fevereiro de 2020, das 8h às 17h. A 

mochila, trazer no primeiro dia de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

                  
MATERIAIS DIVERSOS 

 

  
QUANTIDADE 

Caderno grande, brochura, capa dura, com margem 96 folhas 5 

Caderno Cartografia – 50 folhas capa dura   1 

*Bloco Criativo – 32 folhas, A4 1 

Estojo grande com zíper 1 

Lápis pretos (grafite n◦ 2) 3 

Borracha branca macia 2 

Apontador com depósito 1 

Régua – 30 cm 1 

Caixa de lápis de cor grande -12 cores 1 

Tubo de cola branca -90 gramas 1 

Tubo de cola bastão 1 

Tesoura sem ponta com bom corte 1 

Estojo de hidrocor -12 cores 1 

Pasta com elástico  1 

*Jogo pedagógico conforme a faixa etária  1 

*Gibis 2 

*Revista para recorte 1 

Mochila 1 

* Caixa de massa de modelar  1 

* Caixa de Giz de cera 1 

* Cola gliter 2 

*Pincel escolar– N° 16 1 

*Tinta têmpera com 6 cores 1 

* Folhas A3 10 folhas 

*Livro de literatura infantil usado 2 

*Folha de E V A  1 

*Folhas de desenho 5 folhas 

*Folha de ofício 100 folhas 



 

 

• Traga sua garrafinha de água diariamente para a Escola. Contribua com o Meio Ambiente!  

• Identificar todo o material com nome completo e ano do aluno, inclusive no uniforme; 

• A agenda será entregue no início do ano letivo e o uso da mesma é obrigatório diariamente; 

• Início das aulas para todos os alunos: dia 17 de fevereiro de 2020. 

        Turno Tarde às 13h15min – 3º ao 5º ano - Anos Iniciais 

   às 14h30 – 1º e 2º ano - Anos Iniciais         

              às 15h30min – Educação Infantil  

UNIFORME ESCOLAR:  

 O uniforme é de uso obrigatório é próprio da Escola. Para a Educação Física o uniforme é 

específico. Seguem as opções:  

• Conjunto de jaqueta e calça com o logotipo do Fátima; 

• Bermuda, saia short, calça bailarina e legging; 

• Camiseta de manga curta, regata ou manga longa; 

• Jaqueta de moletom e canguru;  

• A partir do 6º ano é permitido o uso de calça jeans azul sem detalhes 

• Tênis discreto. 

• A empresa “Prica Uniformes”, responsável pela produção e venda, o atendimento segue 

normal ao longo do ano (direto na loja), em horário comercial.  

• Teremos plantão de Vendas de uniforme na Escola dia: 07 de fevereiro e 06 de março. 

• Plantão de Vendas dos livros Didáticos e Literários: 07 de fevereiro e 06 de março. 

• LIVROS DIDÁTICOS  OBS: Os livros deverão ser entregues identificados na primeira reunião 

de pais dia 07/03/2020. 

 

 

LIVROS LITERÁRIOS: O aluno deverá adquirir os três livros, sendo que será trabalhado um por 

trimestre. 
 

1º Trimestre: Um lugar especial para Eduardo – Béatrice Gernot – Editora FTD 
 
2º Trimestre: Romeu e Julieta – Ruth Rocha – Editora Salamandra 
 
3º Trimestre: O Amigo do Rei – Ruth Rocha  - Editora Salamandra 
 

      
                      

 
ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 

 
TÍTULO/AUTOR/EDITORA 

 

 
Língua Portuguesa 

Conjunto Faça - 2º ano 
Bel Assunção Azevedo, Christianne Botosso e Cristiane 

Boneto – Editora FTD 

 
 

Matemática 

Conjunto Faça - 2º ano 
Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marim – 

Editora FTD 

 
Inglês 

 
Kit Evolution Take Off 2º ano – Editora FTD 

Ensino Religioso 
Diálogo Inter –religioso 2 – Heloisa Silva de Carvalho 

e Jorge Silvino da Cunha Neto - Editora FTD 


