
 

 
 

   Material Escolar 

 02 tubos de cola de silicone líquida; 
 01 caixa de tinta guache com 6 cores diferentes (15ml 

cada); 
 01 caixa de massa de modelar Soft (caixa com 12 

unidades); 
 01 folha de cartolina carmem (vermelha); 
 01 folha de cartolina guache (preta); 
 02 folhas de emborrachado EVA liso – (1 bege/nude e 

1 vermelha); 
 02 folhas de emborrachado EVA com glitter – (1 

vermelha e 1 azul); 
 01 bloco de papel creative neon A4; 
 01 blocos de papel creative colorido A4; 
 01 bloco de desenho A4 branco 140 g/m²; 
 01 resma de papel (tamanho A4); 
 02 folhas de Nacarado/Celofane (1 vermelha e 1 azul); 
 02 folhas papel 40 kg; 
 01 pacote de palito de picolé; 
 02 fitas adesivas coloridas (1 azul e 1 vermelha); 
 01 glitter escolar em pó 3g (dourado); 
 01 fita adesiva larga transparente; 
 05 lápis grafite; 
 05 borrachas; 
 01 apontador. 

 
   Material de Uso Diário  

 1 estojo completo (lápis grafite, borracha, apontador, 1 
marcador de texto, lápis hidrocor, lápis de cor, cola 
bastão e tesoura com ponta arredondada e o nome da 
criança gravado); 

 1 régua de 30 cm.   

ENTREGAR NO 1º DIA DE AULA: 

 6 cadernos espiral grandes (capa dura / 96 folhas).  NÃO 
COMPRAR FICHÁRIO E CADERNO DE VÁRIAS 
MATÉRIAS; 

 1 caderno brochura grande SEM PAUTA (capa dura/ 96 
folhas) - Ensino Religioso; 

 1 caderno de desenho grande (capa dura / 96 folhas); 
 1 pasta fina com elástico (para atividades de casa); 

 

 

 

 

 
    Livro Didático 

 Bernoulli Sistema de Ensino - Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais 2º Ano.  
Adquirir na ACDMAV – Unidade 2. 

      * DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

   Títulos 

 

A BRUXINHA MIMI, A 
FADA LILI E A IARA DO 
PÔR DO SOL 
Autora: Vanessa Guedes 
Ilustrações: Vanessa 
Moura 

 

O CHAPÉU MARAVILHO 
DE MILA 
Autor: Satoshi Kitamura  
Tradutor: Luiz Antonio 
Aguiar  
Editora: Galerinha 

 

 

     
ENSINO RELIGIOSO 
FRANCISCO O CAMINHO 
DAS FLORES   
Autora: Monique Morgillo 
Editora: Paulinas                        

  
   Entrega de Material 

 Dia: 25/01/2023 
 Horário: 13h30 às 17h30                                                  
 Local: Ginásio de Esportes - Unidade 1                                                                                               
 Gentileza, encapar e etiquetar livros após a 

conferência da professora. 
 Gravar nome da criança nos materiais de uso 

individual. 
 Não será permitida a entrega de material escolar 

no 1º dia de aula. 
 Favor observar atentamente a data indicada. 
 Início das Aulas: 30/01/2023 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS - 2º ANO  

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Satoshi+Kitamura&text=Satoshi+Kitamura&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Luiz+Antonio+Aguiar&text=Luiz+Antonio+Aguiar&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Luiz+Antonio+Aguiar&text=Luiz+Antonio+Aguiar&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks

