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2º ANO 
 

 LIVROS ADOTADOS 
Porta Aberta: Língua Portuguesa 2 - Ed. Renovada 

Editora: FTD 

ISBN: 7898592130273 

Porta Aberta: Ciências 2 - Ed. Renovada 

Editora: FTD 

ISBN: 7898592130372 

Porta Aberta: Geografia 2 - Ed. Renovada 

Editora: FTD 
ISBN: 7898592130426 

Porta Aberta: História 2- Ed. Renovada 

Editora: FTD 
ISBN: 7898592130471 

A conquista da Matemática 2 - Edição renovada 

Autores: Giovanni e Giovanni Jr. 

Editora: FTD 

ISBN: 7898592131126 

Coleção: Crescer com alegria e fé - 2°ano 

Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda. 

Editora: FTD 
ISBN: 7898652404849 

 A Verdadeira  História de Chapeuzinho V ermelho 

Autores: Agnese Baruzzi e Sandro Natalini 

Editora: Brinque-Book 

ISBN: 9788574121956 

Super Seek and Find 2 

               Autoras: Ceres Lobeto, Lucy Crichton, Sarah 

               Elizabeth Sprague 

               Editora: Macmillan 

 ISBN: 9788551100301 

A Fada Emburrada 

Autora: Alessandra Pontes Rascoe 
Editora: Elementar 

ISBN: 9788599306390 

ATENÇÃO: Ao adquirir os livros é muito importante que os 
mesmos sejam da nova edição, revisada e atualizada. 
Observem o ISBN dos mesmos para não comprar livros de 
edição diferente. 

 Este ano a venda dos livros estará disponível em duas empresas com o link acessível pelo site da escola. As 
empresas são LIVRO FÁCIL e FTD.  
 

 
 

 MATERIAIS 
01 agenda escolar do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia - 2019 – REDUCAR 
*01 pacote de papel sulfite, tamanho A4 com 500 folhas (sugestão: Chamex) 
Obs.: Os materiais acima citados são essenciais para a unidade das ações pedagógicas da escola, tornando- se, portanto, 
imprescindível sua aquisição dentro das especificações, para o alcance do trabalho pedagógico. 
*02 pastas com aba elástica fina, tamanho ofício (1 vermelha e 1 azul) 
*20 folhas de papel sulfite colorido tamanho A4 (05 verdes, 05 amarelas, 05 rosas e 05 azuis) 
*10 plásticos grossos 4 furos 
* 01 Kit material Dourado 
*01 caixa de massa de modelar macia, 12 cores (sugestões: Uti-Guti ou Lycin) 
*01 tubo de cola líquida 40g 
*02 tubos de cola bastão - 01 tubo deverá ser entregue à professora (sugestão: Pritt) 
*03 lápis pretos n°2 - 01 deverá ser entregue à professora 
*01 caixa de clips 6/0 
plástico de crachá (65mm x 105mm) com jacaré 
*01 livro de história infantil (a escolher) 
*01 gibi (a escolher) 
*01 revista para recorte 
*01 pacote de zip pequeno 
02 cadernos universitários 96 folhas (brochura, capa dura) 
01 caderno pequeno 48 folhas (aula de inglês) 
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01 estojo 
01 apontador com depósito 
01 borracha macia 
01 caixa de lápis de cor 24 cores  
02 pincéis  chatos, n°24 e  n°12 (linha  pinctore 815/ Tigre)  
01 pincel  redondo   n°8 (linha pinctore  815/ Tigre) 
01 estojo de canetas hidrográficas  
01 caixa de giz pastel seco 
01 régua de 30cm 
01 tesoura sem ponta (gravar nome)  
01 plástico leitoso com 50cm 
01 avental ou camiseta para pintura  
01 escova de dente 
01 creme dental 
 

 MATERIAIS DE RECIBO 
A BOOK POINT “ARMARINHO OSASCO ARTIGOS DIVERSOS LTDA” prontifica-se a preparar o material escolar abaixo 
relacionado e entregá-lo no Colégio mediante pagamento de um RECIBO DE MATERIAIS que virá em nome do(a) aluno(a) e 
deverá ser entregue à professora no dia da entrega dos materiais escolares (via colorida). Caso este material seja 
adquirido em outro local, AS FOLHAS DEVERÃO SER ENTREGUES ABERTAS (SEM ENROLAR OU DOBRAR), CASO CONTRÁRIO 
NÃO SERÃO.(exceto papel crepom) 
*02 folhas de cartolina branca. 

*02 folhas de papel pardo. 
*03 folhas de colorset (01 azul, 01 verde e 01 vermelho). 
*02 folhas de cartolina laminada (01 prata e 01 vermelha). 
*03 metros de TNT (cor: verde) 
*02 folhas de EVA (01 azul e 01 verde) 
*01 bloco de papel colorido A4 - dupla face 120gr. 
*01 pote de tinta guache 250gr. (meninas = vermelho / meninos = azul) 
1 tela 30x30 cm 
 
 

 OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 

Os itens assinalados com * (asterisco) deverão ser entregues na primeira reunião de pais. Os demais 
materiais devem ser etiquetados e será utilizado individualmente. 
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