
 
 

RELAÇÃO DE MATERIAL - 2017 - 2º Ano Ensino Fundamental 
 

M a t e r i a l  B á s i c o 
 

 1 caderno pautado, grande, de capa dura, com 48 folhas, para ATIVIDADES - NÃO serve espiral 
 1 caderno de desenho grande, espiral, com capa dura - 96 folhas 
 96 folhas para fichário pautadas com 4 furos 203 x 280 
 1 pasta transparente com 20 plásticos (Música) 
 7 pastas plastificadas com trilho de plástico, sendo: 

 - 1 VERMELHA com 40 plásticos (Avaliações); 
 - 1 AZUL (Composições); 
 - 1 AMARELA (Inglês); 
 - 1 VERDE (Língua Portuguesa); 
 - 1 PRATA OU CINZA (Matemática); 
 - 1 LILÁS (Ciências/História e Geografia); 
 - 1 BRANCA (Artes). 

 10 sacos plásticos com furos para pastas de trilho 
 1 saco do jogo Material Dourado - individual 
 1 estojo simples (exceto madeira ou metal) contendo:  

 - 3 lápis nº 2; 
 - 1 apontador com depósito; 
 - 1 cola em bastão (grande); 
 - 1 borracha macia; 
 - 1 régua de 15 cm; 
 - 1 marca-texto. (Sugestão: verde ou amarelo) 

 1 porta-utilidades de plástico flexível, com fecho-éclair, contendo: 
 - 1 cx de lápis de cor grande (12 cores)  
 - 1 cx de hidrocor grosso (6 cores)  
 - 1 cx de hidrocor fino (12 cores)  
 - 1 tesoura pequena sem ponta (com o nome marcado)  

 1 livro de literatura infantil (que será indicado na 1ª reunião de Pais) 
 1 livro de literatura infantil na língua inglesa adequado à faixa etária 
 2 revistas de história em quadrinhos (gibi) 
 2 revistas usadas para pesquisas (CLÁUDIA, VEJA, CASA e JARDIM, etc.) 
 1 Revista Passatempo adequada à faixa etária tipo: Picolé, Coquetel, Letrão, SUDOKU infantil... 
 1 avental do GayLussac, opcional (vendido na papelaria da cantina) 
 Metalofone de 11 Teclas 
 1 fone de ouvido (entrada P2 estéreo) numa caixinha/saquinho para que seja utilizado no Laboratório de Informática 
 Kit do aluno MIND LAB (vendido na papelaria da cantina) 

 
 

OBS.: Só será permitido o uso de 1 estojo escolar e 1 porta-utilidades. 
 

 
* Não indicamos marca comercial, mas ressaltamos a importância do material com qualidade para melhor aproveitamento no desempenho 

nas tarefas dos alunos. 
 
 

L i v r o s 
 

PORTUGUÊS 
 

 NA PONTA DA LÍNGUA - 2º Ano  
Natércia Rossi e Regina Carvalho 
Editora ACCESS - Nova Edição 
ISBN: 978-85-865-7505-4 

 

 DICIONÁRIO (SUGESTÃO) 
AURÉLIO JÚNIOR - Editora POSITIVO 

 
MATEMÁTICA 
 

 LIGADOS.COM - MATEMÁTICA - 2º ano  
Acompanha caderno de atividades 
Daniela Padovan e Ivonildes Milan - Editora SARAIVA 
ISBN: 9788502630246  

 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
 

 A ESCOLA, A CASA (OS GRUPOS, OS ESPAÇOS, OS TEMPOS) 
Aracy do Rego Antunes, Maria de Lourdes Araújo Trindade e Tomoko Paganelli 
Editora ACCESS - Nova Edição 
ISBN: 978-85-865-7504-6 

 
CIÊNCIAS 
 

 APRENDER JUNTOS - CIÊNCIAS 2  
Cristiane Motta - Editora SM - Edição 2016 
ISBN: 9788541814249 

INGLÊS 
 

 BIG ENGLISH 1 - Student Book 
Editora Pearson  
ISBN: 9780132985543 

 

 WORKBOOK WITH - AUD CD 
Editora Pearson 
ISBN: 9780133044898 

 

 MOLE AT THE SEASIDE 
Julie Davis - Richmond Primary Readers 
ISBN: 9788516084929 

 
ARTES 
 

 PAISAGENS BRASILEIRAS 
Fátima Miguez e Pedro Rafael  
Editora DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO 
ISBN: 9788573387605 

 
MÚSICA 
 

 ORQUESTRA TIMTIM POR TIMTIM 
Luciana Del Ben, Liane Hentschke e Susana Ester Kruger 
Editora MODERNA  
ISBN: 8516046079 

 
 
 

ATENÇÃO: alunos do 2º ao 5º ano NÃO deverão trazer o material no primeiro dia de aula, o que será feito ao longo da 
primeira semana, conforme orientação das professoras na agenda escolar.  

 
 

Importante: 
 

- Ao adquirir os livros, verificar se estão completos, perfeitos e da edição pedida. 
- Todo o material deverá ser marcado com o nome/sobrenome do aluno e turma.  
- Os livros e cadernos, além de etiquetados, deverão ser encapados com plástico grosso transparente. 
- As pastas devem ser etiquetadas na parte externa. 

 
OBS.: A agenda escolar será distribuída no 1º dia de aula. 


