
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ano do Ensino Fundamental 

:: COLEÇÃO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

• 2 volumes por ano (4 livros por volume, contemplando as disciplinas, Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, Geografia/História)

• Língua Inglesa - Volume único 

• Zoom – Educação Tecnológica 

 
 

Quantidade Material 

01 Caixa de lápis de cor,

régua 30 cm, apontador com depósito,

durex colorido, pincel nº 20, caixa de tinta guache com 6 cores, rolha de garrafa

90g, bloco pautado

churrasco (50 unidades) , gibi novo (de personagens d

recorte. 

Variadas 

 

3 lápis, 100 palitos de picolé, 5 envelopes branco de correspondência, 3 colas coloridas

 

01 Caixa encapada com nome para guardar material de artes.

05 Pastas com trilho para guardar: 

04 Cadernos grandes (capa dura) 60 folhas, etiquetados:

1 caderno Ensino Religioso / Ciências;

1 caderno Em Aula / Para Casa 

1 caderno Em Aula / Para Casa 

1 caderno História / Geografia.

01 Caderno pequeno (capa dura) 48 folhas para Inglês.

01 Dicionário com o novo acordo ortográfico.

01 Caderno de desenho grande para Geometria 

 

Juntos vencemos os desafios da educação.

No ensino remoto ou no presencial, somos uma
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COLEÇÃO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO – EDIÇÃO ATUALIZADA

2 volumes por ano (4 livros por volume, contemplando as disciplinas, Língua Portuguesa, 

Geografia/História) 

Caixa de lápis de cor, jogo de canetinhas, tesoura sem ponta, cola bastão,

apontador com depósito, borracha, caixa de massinha (sugerimos 

pincel nº 20, caixa de tinta guache com 6 cores, rolha de garrafa

bloco pautado, kit card, pacote de lantejoula (média ou grande),

churrasco (50 unidades) , gibi novo (de personagens de interesse da criança) e revista para 

3 lápis, 100 palitos de picolé, 5 envelopes branco de correspondência, 3 colas coloridas

Caixa encapada com nome para guardar material de artes. 

Pastas com trilho para guardar: Avaliações, Redação e Artes. 

Cadernos grandes (capa dura) 60 folhas, etiquetados: 

1 caderno Ensino Religioso / Ciências; 

1 caderno Em Aula / Para Casa – Português; 

1 caderno Em Aula / Para Casa – Matemática; 

1 caderno História / Geografia. 

pequeno (capa dura) 48 folhas para Inglês. 

Dicionário com o novo acordo ortográfico. 

Caderno de desenho grande para Geometria – 48 folhas. 

 

Nós temos história. 

Juntos vencemos os desafios da educação. 

 

No ensino remoto ou no presencial, somos uma escola que forma para a vida.

 

 

EDIÇÃO ATUALIZADA 

2 volumes por ano (4 livros por volume, contemplando as disciplinas, Língua Portuguesa, 

jogo de canetinhas, tesoura sem ponta, cola bastão, 

caixa de massinha (sugerimos Acrilex), , 

pincel nº 20, caixa de tinta guache com 6 cores, rolha de garrafa, cola líquida 

e lantejoula (média ou grande), argila, pacote palito de 

e interesse da criança) e revista para 

3 lápis, 100 palitos de picolé, 5 envelopes branco de correspondência, 3 colas coloridas. 

 

escola que forma para a vida. 


