
 

Lista de Materiais 2019 - Ensino Fundamental - 2º Ano 
 

Material para uso individual do aluno que ficará na sala de aula. 
 

02 Blocos Colorset-Cards A4  - colorido (Canson, RealSet Paper, Tilipaper) – 80g/m2 

01 Caixa de massa de modelar 12 cores (Acrilex Soft, Tris Soft, Giotto) – meninas 

01 Caneta de retroprojetor preta – meninas 

25 Folhas de desenho A3 (duplo ofício) 

25 Folhas de ofício pautadas 

100 Folhas de desenho A4 (120g/m²) 

50 Folhas A3 coloridas - (120g/m²) 

100 Folhas A4 coloridas sortidas Jandaia 75g/m2- meninos 

01 Pacote de pano multiuso para pintura (Perfex, Assolan ou Scoth-brite) – meninos 

01 Pote de tinta guache 250 ml (Acrilex ou Corfix) - cores primárias  

02 Revistas de histórias em quadrinhos (Turma da Mônica ou Disney) 

03 Revistas – Almanaque Picolé – Passatempos Educativos (Coquetel Infantil) identificado 

01 Revista para recorte 

01 Rolo de fita transparente larga 

05 Sacos plásticos sem furo – grosso 

01 Tubo de cola – 90 gramas (Polar, Bic ou Tenaz) 

01 Jogo pedagógico: 
 

01 Livro de Literatura infantil: 
 

 
Material de uso individual e diário: trazer identificado 
 

01 
 
Caderno capa dura brochura grande com linhas de caligrafia - (Credeal, TAMOIO ou 
Tilibra - não com linhas preenchidas azuis) 

 

04 Cadernos de brochura grande 96 folhas (sem picote) 

01 Caderno de desenho para Inglês – Tilibra, Norma ou Jandaia (297x210mm) (150g/m2) 
(Pode ser utilizado o do ano anterior) 

01  Caderno pautado para Música (Pode ser utilizado o do ano anterior) 

01 Dicionário: Aurelinho de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira – Dicionário Ilustrado da 
Língua Portuguesa 

01 Estojo com duas divisórias: 3 lápis apontados nº 2, apontador, borracha, 1 cola bastão  
(repor próximo a terminar), 1 conjunto de canetas hidrocor ponta fina (Faber-Castell, 
Staedtler, Pilot ou Compactor), 1 caixa de lápis de cor grande (Faber Castell, Bic, 
Staedlter ou Maped), 1 tesoura de ponta redonda (Mundial ou Tramontina) 

01 Flauta doce – marca Yamaha – modelo Germânica 

01 Guardanapo de tecido para o lanche  

02 Pasta com elástico tamanho ofício (fina) 

01 Pasta catálogo ofício - Chies com 50 folhas 

01 Sacola de leitura da Biblioteca (para quem ainda não adquiriu) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Livros Didáticos 

Livro de Inglês:  
 
Super Seek and Find Student's Book & Digital Pack- 2 - (1ª edição) / Autores:  Ceres 
Lobeto, Lucy Crichton, Sarah Elizabeth Sprague / Editora Macmillan 

 

Livro de Matemática – 2º ano 
 
APRENDER Juntos: Matemática - 2º 
ano: Ensino Fundamental. Obra coletiva 
concebida, desenvolvida e produzida 
por Ed. São Paulo: Edições SM. Versão 
BNCC 
 
Autores: Angela Leite e Roberta 
Taboada 

 
Edições SM. Versão BNCC 

 
A aquisição destes materiais se dá através do 

portal da editora, com preços exclusivos para os 
alunos de nossa escola. Seguir as orientações do 
material de apoio da editora, fornecido junto a esta 

lista. 
 

 
 

http://www.smdireto.com.br 
 

Voucher - 14312F15 

Livro de Língua Portuguesa – 2º ano 
 
APRENDER Juntos 2: Língua 
Portuguesa 2º ano: Ensino 
Fundamental.  
 
Autores: Cícero de Oliveira Silva 
Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva e 
Márcia Cristina Abromovick 
 
Edições SM. Versão BNCC 

 
 
Observações:  

 Você poderá encontrar o material nas lojas indicadas no verso.  

 No primeiro dia de aula (18/02) trazer o material de uso individual e diário dentro da 
mochila.  

 O material de uso individual que ficará na sala de aula deverá ser entregue no dia 
(18/02) em uma sacola identificada. 

 Para melhor aproveitamento dos materiais fiquem atentos às marcas sugeridas. 

 A sacola da leitura pode ser adquirida na loja Werllan Uniformes ou no setor financeiro 
do Colégio. 

 
Início das aulas para os alunos: 18 de fevereiro de 2019. 

Manhã: 07h40min  Tarde:13h20min 
 

Reunião com Pais: 19 de fevereiro às 18 horas. 
 
 
 

http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=455
http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=455
http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=444
http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=749
http://www.smdireto.com.br/

