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ENSINO FUNDAMENTAL – 2o Ano 

 

I – RELAÇÃO DE LIVROS ADOTADOS 

DISCIPLINAS LIVROS DIDÁTICOS LITERATURA 

01. LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Aprender Juntos – Volume 2. 
Autores: Cícero de Oliveira Silva, 
Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva e 
Márcia Cristina Abromovick..   
Editora: SM. 

DICIONÁRIO – a critério  

 Fábulas de Jean De La Fontaine. 
        Adaptação de Lúcia Tulchinski  

    Reencontro Infantil 
        Editora: Scipione. 

 Um Caldeirão de Poemas (capa 
verde). 

        Autora: Tatiana Belinky 
        Editora: Companhia das Letrinhas. 

 

Obs.: Os livros de Literatura Infantil listados a 
seguir serão trabalhados em sistema de 
rodízio. Portanto, adquira somente os dois 
livros referentes à turma da sua criança. 

 

2
o 

Ano “A” e “F” 
 

 Chapeuzinho e o Lobo Mau. 
Autor: Pedro Bandeira. 
Editora: Moderna. 

 A princesa que não queria aprender a ler. 
Autora: Heloísa Prieto 
Editora: FTD. 
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o
 Ano “B” e “G” 

 Chico Pena Azul 
Autor: Maurício Veneza 
Editora: Formato. 
 

 Rick, o nerd detetive 
Autor: Walcyr Carrasco 
Editora: Ática. 

 

2
o
 Ano “C” e “H” 
 

 Polegarzinha 
 Autor: Hans Christian Andersen 
 Tradução: Chantal Castelli 
 Editora: SM. 

 A Caligrafia de Dona Sofia 
Autor: André Neves 
Editora: Paulinas. 
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o
 Ano “D” e “E” 

 Júlia e seus amigos. 
Autora: Lia Crespo. 
Editora: Nova Alexandria.  
 

 Ritinha Danadinha 
Autor: Pedro Bandeira 
Editora: Moderna. 

 

 

 
 

 
 
 

  Caligrafia – Lendo, traçando e 
tecendo – volume 2. 
Autora: Lúcia Maria Fernandes. 
Editora: Escala Educacional. 

 

02. MATEMÁTICA 

 

 

 Buriti Plus – Volume 2. 
Editora: Moderna. 

 
 

03. HISTÓRIA 

 

 Projeto Ápis – 2
o
 ano do Ensino 

Fundamental. Versão Reformulada. 
Autoras: Maria Elena Simielli e Anna 
Maria Charlier. 
Editora: Ática.  
Edição Reformulada 

 
PARADIDÁTICO: Álbum de família 
Autor: Lino de Albergaria 
Editora: SM. 

 

04. GEOGRAFIA 

 
 

 Projeto Ápis – 2
o
 ano do Ensino 

Fundamental. Versão Reformulada. 
      Autora: Maria Elena Simielli. 

Editora: Ática. 
Edição Reformulada 
 
 

 

05. CIÊNCIAS NATURAIS 

 

 Aprender Juntos 
Ensino Fundamental – 2º Ano 
Organizadora: EDIÇÕES SM 
Editora: SM. 



06. ENSINO RELIGIOSO 
 
 
 
 

 

 
 

 Crescer com Alegria e Fé – Volume 2. 
Edição Reformulada. 
Autoras: Ednilce Duran e Glair Arruda. 
Editora: FTD. 

 
 
 

07. LÍNGUA INGLESA 

 

 Shine On! – Student Book & Extra 
Practice - Volume 2. 
Autora: Helen Casey 
Editora: Oxford. 

 

08. ROBÓTICA  

 

Material a ser adquirido pelo link:  

http://materiais.zoom.education/sagrado-coracao-de-jesus-pi 

Mediante comprovante de pagamento, a entrega será feita na escola, a partir do mês de 

fevereiro. 

LEITURAS COMPLEMENTARES 

 3 (três) revistas em quadrinhos novas ou em bom estado de conservação. Sugestão: (Turma da Mônica). 

 1 (um) livro de poema (AUTORES SUGERIDOS: Ruth Rocha, José Paulo Paes, Rubem Alves, Sylvia Orthof, Pedro 

Bandeira, Roseana Murray, Elias José, Vinícius de Moraes, Cecília Meireles ou outros adequados ao público infantil).                                

 

II – MATERIAL INDIVIDUAL 
 

Uso diário (trazer diariamente na mochila escolar): 

 01 estojo com lápis, borracha, apontador e régua de 15 cm.  

 01 cola de bastão pequena. 

 01 cantil. 

 01 pasta plástica fina com elástico (para colecionar as 
atividades complementares). 

 01 tesoura sem ponta, identificada com os dois primeiros nomes 
da criança, para uso em atividades que desenvolvam a 
coordenação motora. 

 01 estojo de lápis de cor 12 unidades (para uso em atividades 
de pintura) 

Uso frequente (ficar na escola): 

 01 estojo de material dourado pequeno (acoplado em caixa de 
madeira), para uso em atividades de matemática. 

 01 avental de plástico (para uso nas aulas de arte) 

 01 foto colorida atual (somente busto), em tamanho 15 x 21, da 
criança (para utilização na dinâmica de acolhida). 

 02 fotos coloridas, tamanho 3x4, da criança (para identificação 
de atividades). 

 03 cadernos pequenos de capa dura com 96 folhas, sem espiral. 

 03 cadernos grandes de capa dura com 96 folhas, sem espiral. 
 

Obs.: Todo o material individual, listado acima, inclusive a 
lancheira, o cantil, o estojo e a mochila escolar, deverá ser 
identificado com os dois primeiros nomes da criança. 

 

Material para aula de arte 

 01 pincel de cabo longo nº 08. 

 01 estojo de hidrocor fino. 

 01 ecotela (24x24 cm). 

 01 coleção de giz de cera. 

 06 tubos de tinta acrílica de 37 ml, nas cores 

vermelha, amarela, azul, verde, branca e preta. 

 01 pacote com 35 folhas de papel branco com 
borda preta (230mm x 320mm). 

 01 pacote de papel CREATIVE COLORIDO. 

 

Obs.: O material para as aulas de arte será de uso 
individual e deve ficar em casa. À medida 
que as atividades forem propostas, a 
professora solicitará via agenda. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Solicitamos aos senhores que entreguem o material de uso frequente em data e horário agendado para evitar 
aglomerações. Aguardem informação do agendamento. 

2. Os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e devidamente identificados com etiquetas (nome 
completo, o ano (série) e a turma da sua criança). O plástico transparente favorece a higienização desse material.  

3. O estojo com lápis, borracha, apontador e régua, a criança trará sempre na bolsa ou mochila. 
4. Evitar comprar estojo de metal ou de outro material que chame a atenção da criança, pois provoca transtornos na hora do 

trabalho. O ideal é um estojo simples com zíper. Os lápis deverão ser simples. Se a opção for grafite, sugerimos o de 
ponta 0.7mm ou 0,9 mm e mina 2B. 

5. Aguardem comunicado com datas e escalonamento de turmas para o início do ano letivo. 
6. Em conformidade com a lei 6.059/2011, não se aceitarão livros didáticos destinados ao professor. 
7. FARDAMENTO 

a) A bermuda de uso diário deve ter o comprimento de 10 cm acima do joelho; 
 b) O tênis será preto (com exceção de alguma necessidade específica justificada); 
 c) As meias serão de cor BRANCA, sem qualquer motivo. 

Obs.: Os alunos que contrariam esta orientação criam problemas com a disciplina da Escola. 
 

http://materiais.zoom.education/sagrado-coracao-de-jesus-pi

