
 

LISTA DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO – Ano 2019 

2º ano – Ensino Fundamental – Curso Regular 

Língua Portuguesa: Projeto Presente – 2º ano - Debora Vaz, Elody Nunes Moraes, Rosângela 
Veliago - Editora Moderna (Edição atualizada, sem o caderno de atividades)  
ISBN – 978 – 85 – 16 – 09739 - 4 (GR)  
 

Linhas mágicas: caligrafia e ortografia – volume 2 – 2º ano - Maria José Labriola e Olívia 
Labriola – Editora Saraiva.  ISBN – 978 – 85 – 02– 17773 - 4  
 

Matemática: Crescer 2º ano – Mila T. Perez Basso, Patrícia Cândido. Editora Brasil.   
ISBN – 978 – 85 – 10 – 06842 - 0 
 

História e Geografia: Projeto Presente – 2º ano – Ricardo Dreguer, Cássia Marconi, Neuza 
Guelli, Cíntia Nigro - Editora Moderna. 5ª Edição (Edição atualizada, sem o caderno de 
atividades)  
ISBN – 978 – 85 – 16 – 11431 - 2  
 

Inglês: Orbit 2 - Editora Richmond - 1ª Edição 

ISBN – 978 – 85 – 161 - 0777 - 2 
 

Dicionário da Língua Portuguesa Aurelinho Ilustrado – Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 
- Editora Positivo – ISBN – 978 – 853 – 858468 - 1 
 

*Livros de literatura infantil / paradidático:  
 

Crianças como você – Uma emocionante celebração da infância no mundo - Barnabas e 
Anabel Kindersley – Editora Ática.   ISBN - 978 – 85 - 08 - 11722 – 2 
 

A invenção de Hugo Cabret   -  Brian Selznick – Tradução: Marcos Bagno – Editora SM. 
ISBN:  978 – 85 – 7675 – 203 - 5                           

Fábulas de Esopo – Jean de La Fontaine - Adaptação de Lúcia Tulchinski – Coleção Reencontro 
Infantil - Editora Scipione.   ISBN: 978 – 85 – 262 – 7690 – 1 
 

Chapeuzinho Vermelho e o Lobo-Guará – Angelo Machado – Editora Melhoramentos. 
ISBN: 978 – 85 – 06 – 05400-0  
 

Domingão jóia – Flavio de Souza – Editora Companhia das Letrinhas. 
ISBN: 978 – 85 – 85 – 4669 – 54 
 

Sabadão jóia - Flavio de Souza - Editora Companhia das Letrinhas. 
ISBN: 978 – 85 – 7406 – 530 -4    
 

Outros materiais:  
 

Quantidade Descrição 
02 
01 

Cadernos brochura de capa dura universitário (48 fls.) 
Caderno universitário quadriculado 1x1cm, de capa dura (96 fls) 

01 Caixa de lápis de cor (24 cores) 
01 
01 
01                

Caixa de giz curtom (15 cores) 
Caixa de giz carvão 
Caixa de giz pastel 



01 Jogo de canetinhas hidrográficas (12 cores) 
01 Tesoura sem ponta 
01 Régua transparente (15 cm) 
01 Borracha 
01 Apontador com depósito 
03 Lápis ecogrip grafite (nº 2) 
03 Colas em bastão (40 gr.) 
01 Estojo de aquarela (12 cores) 

          01 Tubo de cola líquida 110g 
01 Bloco de fichário pautado com furos e logomarca do Colégio (100 fls.) 

(Será comercializado pelas papelarias, durante o período do plantão de vendas) 

01 Bloco colorido criativo Cards Canson (tamanho A4 – 325x235mm, com 32 

folhas, gramatura 120 g/m²) 

01 Kit de papel dobradura – 3 em 1(10x10cm; 15x15cm; 20x20cm) 

02 
01 

Blocos de papel Canson (tamanho A4) 
Caneta marca-texto amarela 

01 
 

01 
02 

Jogo (apropriado para a idade – jogos de tabuleiro, cartas, dominó, quebra-
cabeça, resta um, memória, dama, xadrez etc.) 
Papel sulfite (100 folhas) 
Potes pequenos de massa de modelar Uti Guti ou Soft (140 g – qualquer cor) 

20 Envelopes plásticos transparentes com 4 furos (tamanho A4 e boa espessura) 
01 
01 

 
          01 
          01 

01 

Pasta de PVC fina com elástico 
Pasta do tipo catálogo de PVC transparente com 40 plásticos A4 (exclusiva para 
as atividades de Inglês; Sugestão: pasta Clear Book) 
Pasta do tipo catálogo com 50 plásticos (tamanho A4) 
Pasta plástica com ferragem (para as avaliações e outros anexos) 
Material dourado de madeira (material pedagógico de Matemática –                      
Carlu Brinquedos ou MMP Materiais pedagógicos) 

          01 
          05 
          01 
          01 
          02 
          01 

Estojo 
Sacos plásticos Ziploc (com aproximadamente 11x15cm) 
Pincel chato (nº 8) 
Fone de ouvido (modelo simples) 
Gibis 
Livro de literatura (livre escolha)  

OBSERVAÇÕES: 

- Livros literários, paradidáticos e outros materiais serão solicitados ao longo do ano letivo. 
-Todos os materiais da lista devem ser etiquetados com o nome da criança e série/ano. 
- Solicitamos que encaminhem dentro do estojo os seguintes materiais: 3 lápis grafites, 1      
borracha, apontador com depósito, caneta marca texto, tesoura, 1 cola bastão, lápis de cor 
e que o mesmo seja mantido na mochila. 
- As duas colas em bastão excedentes deverão ficar em casa para reposição ao longo do ano 
letivo.  
- A caixa de giz curtom e o jogo de canetinhas hidrográficas devem permanecer na mochila. 
-Para facilitar o envio dos materiais e evitar o excesso de peso na mochila, a entrega do 
material deverá ser realizada em três etapas: 
1º dia -  entrega dos livros didáticos, cadernos e estojo completo. 
2º dia -  entrega dos livros paradidáticos. 
3º dia -  entrega dos demais itens. 
- Não recomendamos o uso de malas de viagem (rígidas) ou de mochilas com 4 rodas para 
os estudantes do 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental 1. Pedimos para que os pais estejam 
atentos à certificação do Inmetro na escolha desse material, bem como às recomendações 
do fabricante com relação à adequação do uso e à indicação de idade. 



LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR – SOMENTE PARA ESTUDANTES 

MATRICULADOS NOS CURSOS INTEGRAL OU SEMI-INTEGRAL 

2º Ano – Ensino Fundamental  

 02 Blocos de Papel Canson A4 (branco ou creme) 

 01 Bloco Criativo – 32 folhas (formato 325x235mm) 

 100 Folhas de papel sulfite 

 20 Folhas de papel dobradura para origami- tamanho 20X20  

 01 Bloco de fichário pautado com furos (96 fls.– tamanho A4 – sem desenhos) 

 01 Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos 

 08 Envelopes plásticos com 4 furos - tamanho A4 (grosso: espessura 0,15mm) 
 03 Envelopes plásticos com 4 furos - tamanho A3 (grosso: espessura 0,15mm) 
 02 Sacos tipo Ziploc 20X14cm 
 01 Metro de papel adesivo transparente (tipo contact) 
 01 Caderno de Cartografia sem folhas de seda e sem margens (48 fls) 
 01 Pote de massa de modelar (tipo Uti Guti – 150g) 
 01 Pote de massa de modelar cor branca ou areia (tipo Uti Guti – 150g) 
 Camiseta grande adulto usada – para as aulas de artes 

 01 Cola branca (50g) 

 02 Tubos de cola bastão (20g) 

 01 Caneta marcador para retroprojetor cor preta ponta fina (tipo Pilot) 

 100 Palitos de sorvete  

 01 Tela branca para pintura 16X22cm 

 01 estojo aquarela 12 cores 

 Jogos pedagógicos (pode ser usado) Ex.: quebra-cabeça, lego, jogos de tabuleiro (Jogo de xadrez, 

dama, Imagem e Ação, Perfil, etc.). 

 01 Livro de histórias, contos, lendas, fábulas (usado) 

 Nécessaire com uma escova de dente, toalhinha e um creme dental  

 01 Gibi 

 02 Revistas Picolé 

 01 Revista usada para recorte 

 01 Livro didático “Super Minds American English 1 - Student's Book With DVD-ROM”. 
Editora Cambridge. ISBN: 9781107615878 (copiar este número para compras online) 
Obs.: Não comprar o livro de exercícios (workbook). Usaremos somente o livro do aluno 
(student’s book). É possível encontrar este livro na versão britânica e americana. Optamos por utilizar a versão 
americana.   

 

OBS.: FAVOR ENTREGAR OS MATERIAIS DO INTEGRAL E SEMI-INTEGRAL, NO DIA DA 
REUNIÃO DE PAIS, EM SACOLAS SEPARADAS DOS MATERIAIS DO CURSO REGULAR. 

 

Todo o material divulgado nesta lista é de uso individual e, portanto, deverá ser ETIQUETADO.  
As sobras serão devolvidas aos estudantes no final do ano letivo. 

 

Os materiais poderão ser adquiridos com as seguintes livrarias/papelarias: 

 Disal (livros didáticos) – Rua Biobebas, 250 – Saúde – fone: 5583-0264  
         www.livrariadisal.com.br/CONSA  

 Livraria da Vila (livros didáticos) – Avenida Moema, 493 – Moema – fone: 5052-3540 
www.livrariadavila.com.br  

 Papelaria Magistral (materiais de papelaria) – Av. João Pedro Cardoso, 139 – Parque 
Jabaquara – fone: 5034 -1308 

 Papelaria Real (materiais de papelaria) – Rua Barão do Triunfo, 703 – Brooklin –               
fone: 5561-2119 -  www.papelariarealonline.com.br  

 

Os fornecedores estarão de plantão no Consa, na quadra Poliesportiva - 2º andar do Celfran, no 

período de 14/01/2019 a 24/01/2019. 
 

Obs.: Fica a critério dos pais a escolha da livraria de sua preferência para a adquirir o material 

escolar. 

http://www.livrariadisal.com.br/
http://www.livrariadavila.com.br/
http://www.papelariarealonline.com.br/

