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Lista de Material Escolar – 2º ano do Ensino Fundamental – 2019 

 

 Materiais para entregar na escola  

2 cadernos brochurão (grande - 96 folhas), com margem, 

capa dura e lisa, cor vermelha (etiquetados) 

1 caderno brochurão (grande - 96 folhas), com margem, 

capa dura e lisa, cor azul (etiquetado) 

1 caderno brochurão (grande - 96 folhas), com margem, 

capa dura e lisa, cor amarela (etiquetado) 

1 caderno brochurão (grande - 96 folhas), com margem,  

capa dura e lisa, cor verde (etiquetado) 

3 pastas com presilhas na cor vermelha (etiquetadas)   

50 folhas de papel sulfite 40  

20 plásticos grossos sem furos 

1 bloco de papéis criativos Stamp A4, 24 folhas (Romitec) 

1 pote grande de massa de modelar soft 

2 caixas grandes de lenço de papel  

 

 Materiais que deverão permanecer na mochila do 

aluno (Etiquetar todos) 

1 pasta de elástico para tarefa 

6 lápis pretos triangulares  

2 lápis pretos nº 2 Jumbo triangular 

1 caixa de lápis de cor (grande e comum) 

1 régua transparente comum (30 cm) 

2 borrachas brancas, macias e sem perfume 

1 borracha pega do lápis correta 

1 tesoura de boa qualidade sem ponta, com nome gravado  

3 tubos pequenos de cola líquida branca, com bico fino  

1 tubo de cola bastão 

1 apontador com porta resíduos  

1 caneta PILOT – Lumi Color na cor amarela  

 

 Materiais que deverão ser entregues no primeiro dia 

de aula 

 Inglês 

1 pasta polionda vermelha com elático, 2cm (etiquetada)  

 

 Livros Didáticos 

1) Livro de Matemática: Presente Matemática – 2 com 

encarte (4ª Edição – 2015), Autores: Luiz Márcio Imenes, 

Marcelo Lellis e Estela Milani – Editora Moderna / ISBN: 

(LA) 9788516097578  

2) Livro de Ciências: Presente de Ciências Naturais – 2 (4ª 

Edição – 2015), Autores: Lilian Bacich, Célia R. Carone e 

Edilson A. Pichiliani – Editora Moderna / ISBN: (LA) 

9788516099565 

3) Livros de Inglês: 

 American Guess What! 1 – Student’s book, Autores: 

Susannah Reed with Kay Bentley – Editora 

Cambridge / ISBN: 9781107556522   

 American Guess What! 1 – Workbook With On-Line 

Resources Level 1, Autores: Susannah Reed with 

Kay Bentley - Editora Cambridge / 

ISBN:9781107556577 

 

 Livros de Literatura Infantil 

1) Oh Bella! Autores: Lauri Kubuitsile e Steve Brown – 

Editora Cambridge / ISBN: 9781107550704  

 

Outros livros de literatura serão solicitados posteriormente. 

 

 Arte 

Será cobrada uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) para 

a compra do material coletivo. 

 

 Observações: 

1- Todo material que ficará na escola deverá ser entregue 

no período de 10/01 a 18/01/2019, às inspetoras de 

alunos dentro de uma sacola, com identificação por fora. 

2- O material da lista deverá ser o mais simples e funcional, 

para não atrapalhar o rendimento da aula com distrações. 

3- Os cadernos deverão conter folhas claras e resistentes 

para que ao apagar não se rasguem com facilidade e não 

fiquem manchadas. Favor manter as capas dos cadernos 

sem figurinhas ou adesivos. 

4- Colocar no uniforme do (a) aluno (a) o nome completo 

para devolução, em caso de perda. 

5- As marcas mencionadas são sugestões. Qualquer marca 

será aceita pela escola desde que ofereça qualidade, 

segurança e durabilidade. 

 

 

Início do ano letivo: 24/01/2019 

 


