ENSINO FUNDAMENTAL - 2º ANO

LIVROS DIDÁTICOS
Os livros didáticos/2020, deverão ser adquiridos por meio do site
www.modernacompartilha.com.br. Ao efetuar o acesso, a família deverá digitar o nome
completo e data de nascimento do aluno. A partir deste momento, o site direciona para a
aquisição dos livros que serão adotados pelo Colégio em 2020.
Livro: Sistema Marista de Educação - Ensino Religioso 2, Editora FTD, edição revisada.
Poderá ser adquirido no site www.ftdcomvoce.com.br. A entrega do livro será feita de acordo
com a opção da família ao final da comporá.
Entre os meses de março/abril, será entregue para os alunos o livro de literatura a ser
trabalhado no Projeto Autor Presente. O custo deste livro será incluído na mensalidade do mês
de abril.
A escola fará a aquisição de um livro de literatura e o repassará para todos os alunos de
forma compulsória, para garantir que todos os estudantes tenham a obra. O custo será acrescido
na mensalidade do mês da aquisição da obra.
DICIONÁRIO
Minidicionário de Língua Portuguesa – Silveira Bueno (revisado conforme acordo
ortográfico), Editora FTD. A aquisição pode ser realizada no site www.ftdcomvoce.com.br.

AGENDA
A agenda escolar será fornecida pelo colégio no início do ano letivo.

MATERIAL ESCOLAR


















2 cadernos grandes com espiral (96 folhas) para aula e o tema;
1 caderno pequeno com espiral (96 folhas) para Língua Inglesa;
1 caderno pequeno para caligrafia;
1 caderno grande para o projeto;
1 caderno de desenho de cartografia;
Estojo;
2 lápis apontados;
1 lápis 6B;
1 borracha macia;
1 apontador com depósito;
1 cola branca e 1 cola bastão;
1 tesoura sem ponta;
1 caixa de lápis de cor;
1 caixa de giz de cera (grosso);
1 jogo de canetinhas hidrocor;
1 caixa de camisa encapada e com nome;
1 camiseta grande/usada para pinturas;












1 ábaco (com dez linhas);
1 pacote de folha collor set (colorido);
2 dados;
1 régua de 30 cm;
1 pasta plástica com elástico;
1 jogo pedagógico apropriado à idade e à alfabetização;
2 livros de literatura infantil (que já tenha em casa e em bom estado) podendo ser do
gênero narrativo, contos ou poesia;
2 revistas infantis de histórias em quadrinhos (gibi);
1 caneta marca texto;
Materiais diversos (elementos da natureza, retalhos de tecidos e lã, CDs usados, pratos
de isopor, conchas, pedrinhas, tampinhas, botões, rolhas, lantejoulas, etc).
Solicitamos que todos os materiais venham com a identificação do estudante.
INFORMAÇÕES SOBRE O ANO LETIVO DE 2020







Início do ano letivo: 17/2 (aula até às 16h)
Reunião com pais: 17/2 (18h - salas de aula)
Recesso escolar: 20/7 a 31/7
Término das aulas: 11/12
Estudos de recuperação: 14 a 18/12/20

