
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – 2020 
2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

LIVROS DIDÁTICOS  
EDITORA SM 

Coleção Aprender Juntos 2º ano Disciplinas: Ciências, Geografia, História e Língua Portuguesa. 
Estes itens deverão ser adquiridos por meio do link www.smdireto.com.br, utilizando o código de voucher: 131042F16 
Formas de parcelamento com desconto, sem juros: Dezembro (10x) e Janeiro (7x) 
 

EDITORA OXFORD 

Língua Inglesa 
Shine On! 2 - Student Book e Workbook    Autores: Susan Banman Sileci e Patrick Jackson  
ISBN: 9780994390271 

Este item poderá ser comprado no link www.disal.com.br/colegiocaetano, com 10% de desconto à vista ou no cartão. 
 

EDITORA ÁTICA: 

Matemática 
Projeto Ápis 2º ano Ensino Fundamental - 3ª edição/2017 - Versão Reformulada 2018 
Autor: Luiz Roberto Dante  ISBN: 9788508184774 

 

EDITORA SOPHOS: 
Educar para o 

pensar 
Coleção “O início de uma mudança” - Minha história no quintal - 2º ano Ens. Fund. - 18ª Edição 
Autor: Silvio Wonsovicz  ISBN: 9788580370515 

Itens disponíveis nas livrarias. 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
QUANT. ESPEC. DISCRIMINAÇÃO 

01 Unidade 
Livro de literatura infantil para a Biblioteca de Classe. Os títulos serão indicados posteriormente 
pela professora. Será pedido um livro em cada etapa para realização de trabalho coletivo. 

01 Unidade  Dicionário pequeno, conf. nova norma ortográfica. Ex.: Minidicionário Houaiss, Ed. Objetiva 
02 Unidades Caderno brochurão com pauta, 96 folhas, para Língua Portuguesa e Matemática. 
04 Unidades Caderno brochurão com pauta, 60 folhas, para Ciências, Geografia, História e Para Casa. 
01 Unidade Caderno brochurão com pauta, 48 folhas, para Língua Inglesa. 
01 Unidade  Caderno espiral com pauta específica para as aulas de Música. 
01 Unidade Caderno espiral para desenho, para as aulas de Artes. 
01 Pacote Scrapbook estampado com 20 folhas, tamanho A4.* 
01 Unidade Bloco grande ou monobloco pautado.* 
01 Unidade Pasta polionda 2 cm de espessura na cor vermelha. 
01 Unidade Vidro de cola branca 90g.** 
01 Unidade Caixa de lápis de cor com 12 unidades.** 
04 Unidades Lápis pretos.** ATENÇÃO: não será aceito o uso de lapiseira. 
02 Unidades Destaca texto.** 
01 Unidade Apontador com depósito.** 
02 Unidade Borrachas macias brancas.** 
01 Unidade Régua transparente de 30cm (rígida). 
01 Unidade Tesoura pequena, ponta arredondada, com o nome da criança gravado.* 
02 Unidades Caneta hidrográfica ponta porosa fina (1,0 mm) na cor preta.** 
01 Unidade Estojo tipo bolsa com fecho. 
01 Unidade Caixa de camisa tamanho A4, encapada com plástico adesivo vermelho e etiquetado com nome. 
01 Unidade Pasta catálogo com 80 plásticos.* 
01 Pacote  Papel lumipaper tamanho A4.* 
10 Folhas Papel almaço. 
01 Estojo Caneta hidrocor ponta grossa com 12 unidades de cores sortidas. 
01 Unidade Caixa de lápis de cor aquarelável. 
01 Unidade Agenda grande (um dia por página) tamanho 15x20cm (não será aceito tamanho menor) 
01 Unidade Caixa pequena de material dourado individual (em madeira - 62 peças) 

 

(*) Indica que esses materiais deverão ser entregues na sala de aula para a professora. 
(**) Indica que esses materiais deverão vir dentro do estojo com fecho. 
 

OBSERVAÇÕES: 
 Os materiais individuais pedidos na lista não são suficientes para todo o ano letivo. É necessária a reposição.  
 O caderno tipo espiral não será aceito, pois compromete a utilização pelas crianças nesta faixa etária. 
 Os cadernos devem estar encapados com papel vermelho e plástico transparente, além de conter os seguintes dados na 

capa: nome do aluno, ano e disciplina. Todos materiais devem estar marcados com o nome da criança. 
 Quaisquer dúvidas sobre o processo de compras on-line, agendem um horário no colégio para que possamos auxiliá-los.  


