2º ANO

Escola João Paulo I

ESCOLA JOÃO PAULO I
Relação de Material 2º ANO - 2018
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
500 folhas de papel ofício A4
01 caixa de giz de cera (6 unidades)
01 caixa de pilot (6 unidades)
01 metro de tecido (motivo infantil)
01 agenda folha inteira (1 dia por página)
02 cadernos grandes em espiral (capa dura - 1 matéria)
01 pasta sanfonada tamanho A4, com 12 divisórias
01 pasta catálogo A3 (30 plásticos) para Artes
01 pasta catálogo A4 (50 plásticos) para Projeto
01 classificador rápido transparente com trilho
01 caderno grande de 1 matéria (brochura capa dura – sem desenhos
nas folhas)
01 calculadora
01 tesoura com ponta arredondada
01 caderno de desenho (grande)
01 avental (para as aulas de Artes)
01 régua de 30cm
02 tubos pequenos de cola branca
01 caixa de hidrocor c/ 12 unidades
01 caixa de lápis de cor c/ 12 unidades
01 estojo contendo lápis, borracha e 1 apontador
06 lápis nº 2
02 borrachas brancas
02 canetas marca-textos (1 verde e 1 amarela)
01 saco personalizado - tecido (40 X 30 cm) - A SER ADQUIRIDO NA
ESCOLA

OBSERVAÇÕES:
• Durante o ano, pode haver necessidade de reposição ou nova
aquisição de alguns desses materiais de uso pessoal.
• Outros materiais poderão ser pedidos durante o ano para as aulas
de artes, a exemplo de: latas vazias de leite em pó, cabo de
vassoura, meias de algodão e garrafa pet.
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LIVROS
Língua Portuguesa
Construindo a Escrita - Gramática e Ortografia 2º ano
Autoras: Carmen Silvia Carvalho, Maria da Graça
Baraldi, Déborah Panachão, Sarina Kutnikas e
Silvia Salma
Editora: Ática

Dicionário
Sugestões: Minidicionário de Ruth Rocha. Editora Scipione;
Minidicionário da Língua Portuguesa. Antonio Olinto. Editora
Moderna

Matemática
Ligados.com - 2º Ano
Autoras: Daniela Padovan e Ivonildes Milan
Editora: Saraiva

História
Projeto Buriti - 2º ano
Editora: Moderna
4ª edição

Geografia
Projeto Buriti - 2º ano
Editora: Moderna
4ª edição
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Ciências
Projeto Buriti - 2º ano
Editora: Moderna
4ª edição

Artes
Projeto Presente
Arte 2º ano
Editora: Moderna

PALAVRA DA EDITORA....
Acesse o site www.modernacompartilha.com.br

a

partir do dia, 26/12/2017 adquira os livros da
Editora Moderna e compartilhe dos seguintes benefícios:
• Compra on-line sem transtornos
• Pagamento facilitado com parcelamento de até 10x sem juros
• Desconto de 10% exclusivo para o aluno da João Paulo I
• Retirada dos livros na própria escola a partir do dia 22/01/2018,
com confirmação/recibo da compra
• Recebimento da Rede Compartilha (LMS, Game Educacional e livro
digital Habilidades Digitais) sem custo adicional.
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LITERATURA
• Contos de Andersen, Grimm e Perrault TURMA DA MÔNICA. Ed.
Girassol
• 01 literatura (escolher na lista de sugestões) da autora Luciene
Regina Paulino Tognetta. Editora Adonis.
• 02 Gibis
Sugestões
1. O reizinho e ele mesmo
2. Era outra vez o reizinho... E seus vizinhos
3. História de Chuva
4. O chapéu do Noel
5. As cinco saias
6.Cospe-fogo, o dragão
7. Doideira de galo à toa
8. Pata de Elefante
PES – Língua Inglesa
Juntamente com seus filhos, sejam bem-vindos ao PES Positivo English Solution. Trata-se de uma solução diferenciada para
o ensino da Língua Inglesa dentro da escola. Uma formação com
Proficiência Internacional em falar, compreender, ler e escrever a
segunda língua. A implantação do PES em nossa escola será de
forma gradativa. Iniciamos com o PES KIDS – alunos do G5 e 1º

ano, ampliando em 2017 para o 2º Ano e em 2018, para o 3º ano,
no turno em que o seu filho estuda. Espera-se que, no final do 9º
ano, os alunos estejam aptos a realizarem exames internacionais de
Proficiência Internacional.
Teremos como parceiros a Cengage
Learning e a National Geografic Learning, presentes em mais de 140
países. As aulas serão em inglês, alunos organizados por níveis,
turmas menores, carga horária ampliada, prática da fala
(conversação), compreensão, leitura e escrita, abordagem
comunicativa, ensino natural por meio da fala, da compreensão,
fluência e comunicação. Material didático internacional (virtual e
físico) e aquisição global da língua. Sala de aula própria para a
realização desta formação, contemplando, espaço para leitura,
escrita, arte e teatro.
Segue, abaixo, o valor anual referente a essa formação:
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PES – Adquirido na Escola
Valor anual – 520,00 (quinhentos e vinte reais)
IMPORTANTE
•

Observe o prazo de validade dos materiais escolares.

•

Todo material deverá ser marcado com o nome completo da criança.

•

Todos as pastas e classificadores que foram utilizados na série anterior,
poderão ser reaproveitados. Assim como os materiais de uso pessoal.

Entrega de materiais:

Horário:

Início das aulas:

No turno em que seu

31/01/2018

filho estudará

05/02/2018

•

UNIFORME 2018
FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ANO)
Meninas e Meninos: Bermudão azul de tactel, blusa com mangas,
tênis e meias brancas
Uniforme de Educação Física
Meninos: Camiseta, short azul de helanca, tênis e meias brancas
Meninas: Camiseta, bermuda azul de helanca, tênis e meias
brancas
LOCAIS DE VENDA
USEFORME (FABRI MALHAS)

LOJA DEZAFFIO

Rua Boticário Moncorvo, nº

Largo São Francisco, 23 –

685

Kalilândia.

Kalilândia.

Tel.: (75) 3614 -7883

Tel.: (75) 3626 – 9568
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