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2º Ano- Ensino Fundamental de 9 anos
Livro de Língua Portuguesa
Português Linguagens - 2º ano
Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães
4ª Edição reform. – Atual, 2014
Livro de Inglês:
Hello! Stage 2
Autores: Rita Brugin de Faria e Eliete Canesi Morino
Editora: Ática, 4ª Edição, ano 2014
Espanhol
Nuevo BIENVENIDOS
Español para niños y niñas – 2º Ano
Autores: Gladys Salinas Carvajal, Enrique Martín
Editora: FTD, 2015

Livro de Matemática:
Projeto Lumirá - 2º ano
Editor responsável: Heloisa Pimentel
Editora: Ática, 2ª Edição, 2016
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Materiais que ficarão com o (a) aluno (a):

* 01 caderno de desenho grande
* 05 cadernos pequenos encapados de 48 folhas brochura (Inglês, Espanhol, Redação e dois de tema)
* 1 caderno grande brochura
* 01 lápis apontado
* 01 borracha
* 01 apontador
* 01 caixa de lápis de cor
* 01 régua
* 01 tesoura
* 01 cola
* 01 pastinha com elástico
* 01 almofada
* 10 folhas coloridas tamanho ofício

Materiais que ficarão na escola e dentro da caixa:
* 01 caixa de sapato encapada/identificada
* 01 caixa de giz de cera
* 01 canetão
* 02 fitas durex colorida
* 01 jogo de tinta guache nas cores primárias
* 01 pincel médio nº 10
* 01 pacote de estrelinhas
* 01 cola colorida com brilho
* 10 palitos de picolé

Materiais de uso coletivo que ficarão na escola:
* 01 jogo educativo (nível de 2º ano) de boa qualidade
* 01 folha de papel dobradura
* 50 folhas de papel sulfite branca
* 01 folha de papel fantasia com figuras pequenas
* 01 livro de história (nível de 2º ano)
* 02 folha de E.V.A. colorida
* 01 pacote de balões c/ 50 unidades
* 01 pacote de papel Lumi A4 – Fluorescente

OBS.: A editora Ática e FTD estarão oferecendo os livros didáticos com descontos especiais no Colégio Liminha nas seguintes
datas: 09 e 10 de fevereiro de 2017.
O uso diário do uniforme é obrigatório. As empresas de uniforme estarão na escola no dia 10/02 para vendas e encomendas.
A reunião para entrega de materiais e conversa com a professora da turma, será no dia 10/02/2017, às 19h, no
salão do Colégio.
INÍCIO DAS AULAS: 13/02/2017

