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2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

MATERIAL DE USO DIÁRIO 
 
02 cadernos-grandes, linha simples - 96 folhas sem espiral, com 
margem, sem picote e sem desenho nas folhas.    
01 caderno pequeno para canto 
01 caderno pequeno para Língua Inglesa (pode ser utilizado o 
mesmo do ano passado)                                                                          
01 tubo de cola - 90gr                                                                                                               
02 tubos de cola bastão                                                                                                              
02 lápis de escrever                                                                                                                    
01 borracha macia  
01 apontador com depósito 
01 régua de 30 cm 
01 tesoura sem ponta    
01 pasta classificadora 
01 caixa de lápis de cor com 24 unidades 
01 estojo 
01 caixa de giz de cera 
01 estojo de canetinhas 
05 sacos plásticos 

 

MATERIAL a ser entregue para a professora 
 
02 blocos de canson A4 grande 
01 caixa de massa de modelar 
01 jogo pedagógico 
Tinta guache bisnaga 
01 pincel chato n.º 10   
01 kit de material dourado – pequeno, “em madeira” 
01 revista para recorte 
02 blocos de folhas Canson 
01 pacote de folhas creative lumi papers 
01 caneta de retroprojetor 
01 folha EVA simples 
01 folha EVA com glitter 
02 cartelas de adesivos 
01 prancheta 
02 gibis 
02 revistas infantis (cruzadinhas, passatempo,  
7 erros, caça- palavras...) 

PROJETO DE LEITURA DA REDE NOTRE DAME 
 DE EDUCAÇÃO 
1º Semestre:  
A lista de livros referente ao projeto de leitura será   entregue em 
fevereiro/2017.  
 

LIVROS: 
 PORTUGUÊS, LITERATURA, LEITURA E REFLEXÃO 
Livro: Linguagens/ 4ª edição 
William Cereja, Thereza C.  Magalhães 
Editora: Atual  
 
 MATEMÁTICA 
Livro: Projeto Buriti – Matemática 
2º ano – 3ª Edição  
Editora: Moderna 
 
   FILOSOFIA/ Coleção o Início de uma mudança 
Livro: Minha História no quintal 
Editora: Ed. Sophos, 9ª Edição     
 
 CIENCIAS NATURAIS 
Livro: Presente / Lilian Bacich, Célia R. Carone, Edilson A. 
Pichilian 
Editora: Moderna  
 
   LINGUA INGLESA 
Livro: SUPER STARS 2 – Student Book 
Editora: Oxford, 1ª Edição 

 
- Será solicitado na primeira reunião com pais 
- 01 livro para a biblioteca da sala de aula 
 
 

 

 

 

 
 

Todo MATERIAL a ser entregue para a professora deverá 

ser identificado com nome completo do estudante e 

entregue no dia 13 de fevereiro. 

  

 
 
 

 
 
 
Esta lista encontra-se disponível em todas as livrarias da cidade  e no site da Escola. Os livros didáticos serão utilizados a partir do dia 
01 de março. Assim, é importante que o pedido nas livrarias aconteça com antecedência.    
                                          
" Vamos é preciso coragem no século em que vivemos. Precisamos pessoas generosas que assumam de coração os interesses 

da maior glória de Deus". Santa Júlia Billiart  (Carta nº.35, 1804) 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO 2017 

Dia 13 de fevereiro (segunda-feira), das 13h20min às 17h50min. 

Dia 04 de março (sábado), reunião com pais e professores. 

 

O uso do UNIFORME é obrigatório para os dias de aula e atividades extraclasse.  
O uniforme é adquirido no Bazar   
Endereço: Av. Brasil Oeste, 952. Fone: 54 2104-2963 

Horário de atendimento 
 Segunda a sexta-feira: 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia. 
 Sábado: 9h às 12h 

 
Sábados que não haverá atendimento: 

         - 24/12/2016, 31/12/2016 e 07/01/2017 
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