
LISTA DE MATERIAIS – 2° ano
· 02 Fotos 3x4 (para atividades em sala);
· 01 Pasta azul ( fina) com elástico;
· 01 Pasta amarela Polionda ( 4cm) com elástico;
· 01 Tesoura sem ponta (de boa qualidade – com o nome);
· 01 Cola branca;
· 02 Tubos de cola bastão (com o nome);
· 01 Apontador com reservatório;
· 06 Lápis pretos HB ou n° 2 (enviar 2 de cada vez);
· 02 Borrachas;
· 01 Caixa de lápis de cor (à escolha);
· 01 Toalha pequena de pano (para forrar a mesa para o lanche);
· 01 Estojo de caneta hidrocor;
· 01 Fita métrica;
· 02 Dados
· 01 régua 20 cm

Fascículo do programa Lego Zoom - 2º Ano - A ser adquirido exclusivamente junto a loja on-line 
da Lego no link: https://anjo-da-guarda.carrinho.digital/
Demais informações no telefone da Lego/Curitiba: (41) 3029 4323 ou no e-mail de relacionamento: 
pr@lecrobotica.com.br.

PORTUGUÊS
· 01 Livro Caligrafia: No capricho – Livro A. Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança. Ed. FTD;
· 01 Caderno meia pauta (275MM x 200mm), capa dura, espiral, 40 folhas (sugestão:Tilibra)
· 01 Caderno brochura, capa dura, pequeno, 48 folhas.

Projeto Formando Leitores
· O domador de monstros - Ana Maria Machado. FTD
· Então quem é - Christina Dias. FTD
· Nós cinco. Quentin Blake. FTD

Livros do mês: os títulos acima serão utilizados como livros do mês e a Coordenação de Português 
indicará os demais ao longo do ano, no Anjornal.

Biblioteca de sala: cada aluno deverá trazer 2 livros de literatura infantil de boa qualidade (adequado à 
idade) no início das aulas (podem ser usados, em bom estado). Estes livros serão devolvidos no final do 
ano.

REUNIÃO COM OS PAIS
Data: 28/01/2020 (terça-feira)
Horário: 14h00
Local: Catedral (auditório do 
Colégio)

https://anjo-da-guarda.carrinho.digital/


LISTA DE MATERIAIS – 2° ano
MATEMÁTICA
· 01 livro: Faça! 2º ano - Parte 1 e 2. Katia S. Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marim. Ed. FTD;
· 01 Ábaco com suporte (de boa qualidade) com 100 contas de plástico;
· 01 Caderno quadriculado (1 CM x 1 CM )com margem, capa dura, 45 folhas (A margem deverá ser 
feita no caderno inteiro, pelos pais).

CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA
· 01 Caderno meia pauta (275MM x 200mm), capa dura, espiral, 40 folhas (sugestão:Tilibra)
INGLÊS
· 01 Pasta fina com elástico.
RELIGIÃO
· 01 livro: Ensino Religioso vol. 2 – Sistema Marista de educação – Heloisa Carvalho e Jorge Cunha Neto

IMPORTANTE:
· Todo o material deve ter o nome da criança;
· É necessário fazer margem no caderno de matemática inteiro, no lado esquerdo da página
· Podemos, sempre que possível, reutilizar materiais consumíveis.

Link para aquisição dos livros didáticos: https://ftdcomvoce.com.br/
Cupom: AGORA20PRAJG

Em 2020 caminharemos juntos com o Programa Escola Sem Bullying da Abrace –
Programas Preventivos, para um ambiente livre do bullying. Os materiais que 
deverão ser adquiridos para o Programa serão divulgados no início do ano letivo

https://ftdcomvoce.com.br/

