
 
 

LISTA DE MATERIAL 2017 
2º ANO - ENS. FUNDAMENTAL 

MATERIAIS DIVERSOS        
• 1 agenda escolar (será entregue ao aluno em classe)    
• 1 estojo com 1 zíper e divisões internas (ARPLAS ref.: 301 ou similar) 

contendo: 
o 6 lápis grafite - ecolápis grip 2001 (Faber Castell/ Eco Grip ou similar)  
o 2 borrachas brancas simples (Faber Castell ou similar)    
o 6 colas em bastão 10g (Faber Castell ou similar)     
o 1 apontador com reservatório (que caiba no estojo)    
o 1 régua plástica transparente com 15cm com o nome gravado   
o 1 tesoura corte a laser escolar com cabo anatômico - com o nome 

gravado no metal        
o 1 caneta esferográfica verde (Faber Fix, BIC ou similar) 
o 1 jogo de canetas hidrocor com ponta fina - 12 cores (Faber Castell ou 

similar) 
o 1 caixa de lápis com 24 cores (Faber Castell, BIC ou similar)   
o 2 canetas marca-texto amarela       

• 1 pasta plástica com elástico transparente incolor (para lição de casa e 
comunicados)        

• 1 pasta catálogo incolor com 30 sacos plásticos (Clear Book ou similar) 
para produção de textos        

• 1 pasta catálogo azul com 30 sacos plásticos (Clear Book ou similar) para 
atividades gráficas 

• 1 pasta vermelha com ferragem com 20 sacos plásticos (Yes ou similar) 
para Espanhol 

• 1 pasta polionda azul com 20mm para Inglês      
• 6 sacos plásticos (escrever o nome do aluno em cada saco plástico) para 

Inglês        
• 1 revista usada para recorte (Casa Cláudia, Casa e Jardim, etc.) 
• 2 gibis  (não serão devolvidos)       
• 2 revistas Picolé (nível fácil) em língua portuguesa     
• 1 material dourado individual, em madeira, acondicionado em uma caixa 

plástica com tampa e nome do aluno  
• 2 cadernos de desenho (sem folha de seda) com 96 folhas para tutoria e 

inglês 
• 1 régua de 30 cm. 

 
ARTE  

• 1 pasta catálogo transparente vermelha com 20 sacos plásticos (Yes ou 
similar)        

      
Dada a especificidade da disciplina, será cobrada uma taxa anual do material de 
uso coletivo, a ser utilizado no decorrer do ano letivo, no valor de R$ 60,90 
(sessenta reais e noventa centavos). Essa taxa será cobrada via boleto bancário. 
A relação desse material está disponível na secretaria, caso deseje adquiri-lo 
individualmente.  
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LÍNGUA PORTUGUESA        
1 caderno com espiral verde - pauta normal (elaborado pelo colégio) com 50 fls. 
(à venda na papelaria)     
 
LIVROS 
Projeto Presente Língua Portuguesa -2 
Autores: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e Rosângela Veliago   
Editora Moderna - 4ª edição 
I.S.B.N.: 978 85 16 09739-4 
 
Meu material escolar   
Autor: Ricardo Azevedo   
Editora: Moderna   
I.S.B.N.: 978 851 606 2323   
 
2 livros de leitura (adequados à faixa etária), de interesse do aluno, para a 
biblioteca da sala e que não tenham sido trabalhados em anos anteriores 
(etiquetar com nome). 
 
LÍNGUA ESPANHOLA        
LIVROS   
“Clan 7 con ¡Hola, amigos!  – Nivel 1” 
Autor: María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José Andrés Rojano Gálvez 
e Pilar Valero Ramirez 
Editora: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-84-984-8535-6 
 
“Clan 7 con ¡Hola, amigos!  – Nivel 1” 
“Cuaderno de actividades” 
Autor: María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José Andrés Rojano Gálvez 
e Pilar Valero Ramirez 
Editora: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-84-984-8537-0 
 
"Tomás es distinto a los demás "   
Autor: C. López Narváez y C. Salmerón   
Editora: Bruño   
I.S.B.N.: 978-84-216-9227-1   
           
MATEMÁTICA        
1 caderno com 30 folhas com pauta normal, 10 folhas quadriculadas, 10 folhas 
com trama e espiral vermelha (elaborado pelo colégio) (à venda na papelaria) 
  
LIVRO 
Faça Matemática! – 2   
Autores: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vladimir Marim  
Editora: FTD   
I.S.B.N.: 978-85-96-00413-8  
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MÚSICA 
• 1 instrumento percussivo “ Cajita” (será vendido no colégio no início do 

ano letivo) 
 
LÍNGUA INGLESA 
LIVRO 
"First explorers – class book 2 "   
Autor: Charlotte Covill e outros   
Editora: Oxford   
I.S.B.N.: 978-0-19-402711-3   
 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
LIVROS 
Projeto Buriti – História 2 (3ª edição) 
Editora: Moderna 
I.S.B.N.: 978-8516-08884-2 
 
Projeto Buriti – Geografia 2 (3ª edição) 
Editora: Moderna 
I.S.B.N.: 978-8516-08892-7 
           
CIÊNCIAS        
1 caderno com espiral azul (elaborado pelo colégio) com 50 fls. (à venda na 
papelaria), que será dividido com História 
           
Notas:         

1. Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente (contact, 
encap ou similar). 

2. Todos os cadernos e pastas deverão ser etiquetados com o nome do 
aluno, ano e disciplina. 

3. Identificar cada lápis, canetinha, régua, borracha, cola, estojo, etc, com 
caneta de retroprojetor.  

4. Etiqueta (modelo):  
 
 
 
 
 
 
 
        

5. Material de higiene:  pequena bolsa emborrachada contendo escova de 
dentes com porta-escova (com nome) e tubo de creme dental.   

6. Durante o ano será solicitada a reposição de alguns materiais (terminados 
ou extraviados). 

7. O valor do material de Arte, da agenda escolar e do material elaborado 
pelo Colégio será cobrado via boleto bancário. 

 

 

Nome: ................................................................. 

Ano: ....................... 

Disciplina: ........................................................... 
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Importante: As livrarias Baeza e Sur Livros ficarão de plantão no Colégio, no 
período de 16 a 27/01/2017, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Após esse 
período, o material estará disponível somente nos endereços abaixo indicados: 
 
         
BAEZA - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMÁTICA 
Av. Jorge João Saad, 365 - Morumbi - 05618-001 
Tel.: 3744-9201 - 3742-5809     Telefax: 3744-7366 
 
SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS EM ESPANOL 
Tel.: 48 – 3233 2115 / 3233 3200 – www.surlivro.com.br 

• Pedidos por e-mail: sur@surlivro.com.br  
• Livraria Cultura (Shopping Market Place) 
• Baeza – Livraria, Papelaria e Informática 
• Letraviva (R. dos Pinheiros, 334) – Tel. 3088 7992 / 3088 7832 

 
A compra do material nas Livrarias Baeza e Sur Livros é facultativa. 

mailto:sur@surlivro.com.br

