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2º ANO 
 

 LIVROS ADOTADOS 
Apostilas do Sistema ETAPA para todas as disciplinas, adquiridas no decorrer do ano letivo. 
 

 LITERATURA 
1° bimestre 

Título: A Relíquia 
Autor: Eça de Queirós 
Domínio Público* 
ISBN: 9788572323444 

2° bimestre 
Título: O cortiço 
Autor: Aluísio Azevedo 
Domínio Público* 
ISBN: 9788502072893 

3° bimestre 
Título: Claro Enigma  
Autor: Carlos Drummond de Andrade 
Domínio Público* 
ISBN: 9788535920598 

4° bimestre 
Título: Minha vida de menina 
Autor: Helena Morley 
Domínio Público* 
ISBN: 9788571647688 

* Títulos disponíveis em formato digital: http://www.dominiopublico.gov.br 

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.  
 

 REFERÊNCIA / CONSULTA (caso o aluno não tenha) 
 Gramática da Língua Portuguesa: livre escolha de autor 

 Gramática da Língua Inglesa: livre escolha de autor 

 Atlas Geográfico 

 Dicionário da Língua Portuguesa com nova ortografia 

 Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês (Sugestões: Longman, Oxford) 
 
 

 OUTROS MATERIAIS   
* 1 pacote de 500 folhas de sulfite A-4 (Sugestão: Chamex) 
Agenda do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia – REDUCAR 2019 
Caderno ou fichário para todas as disciplinas 
Avental ou jaleco (mangas compridas) para as atividades no laboratório. 
Lápis, borracha, caneta, tesoura, apontador, cola, durex, lápis de cor, canetinhas, régua de 30cm, transferidor 360°, 
esquadros 45° e 60°, compasso. 
 
* 3 folhas de papel quadriculado  
* 5 plásticos grossos com 4 furos 
* 2 cartolinas brancas 
* 2 folhas de colorset (qualquer cor) 
* 2 folhas de papel pardo 
 
 

  OBSERVAÇÕES 
1. Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo com a necessidade. 
2. Os materiais destacados com *(asterisco), como o pacote de sulfite, os plásticos com 4 furos e demais papéis 
para a confecção de trabalhos deverão ser entregues no 1° dia de aula. 
 
 

 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 ACEITAS. 
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