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Lista de Material - 2º ano - Ensino Fundamental   
 

Língua Portuguesa 
 

Livro: Projeto Presente Língua Portuguesa – 2º ano – 5ª edição 

Autores: Débora Vaz, Elody Moraes, Rosângela Veliago 

Editora: Moderna 

ISBN: 9788516119294 

 

 

Livro: Projeto Presente Língua Portuguesa – Caderno de Atividades – 2º ano – 

5ª edição 

Autores: Débora Vaz, Elody Moraes, Rosângela Veliago 

Editora: Moderna 

ISBN: 9788516120146 

 

 

 

Matemática 
 

  
Livro: Conjunto Faça - Matemática - 2º ano Aluno 
Autores: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marim  
Editora: FTD 
ISBN: 7898683436147 
 

 

 

Ciências Humanas: História e Geografia 
 

  
Livro: Presente - Ciências Humanas: História e Geografia – 5ª edição – 2º ano 
Autores: Ricardo Dreguer, Neuza Guelli, Cássia Marconi, Cíntia Nigro 
Editora: Moderna 
ISBN: 9788516114305 
 
 

 
 

No início do ano, serão solicitados Livros Paradidáticos para a Ciranda de Classe 
e Leitura Compartilhada. 
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Ciências  
 
 
Livro: Projeto Presente Ciências Naturais – 5ª edição – 2º ano 
Autores: Lilian Bacich, Celia R. Carone e Edilson A. Pichiliani  
Editora: Moderna 
ISBN: 9788516119393 
 
 

 

Materiais de uso pessoal 
1 estojo de zíper com 3 divisórias   

1 caneta hidrográfica ponta fina preta 

1 estojo simples exclusivo para o giz de cera retrátil 

3 lápis pretos nº2   

1 apontador plástico com reservatório   

1 borracha branca macia (com capinha plástica)  

1 tesoura escolar sem ponta com o nome do(a) aluno(a) gravado 

1 caneta marca texto (cor clara)   

1 caixa de lápis de cor. Sugestão: Ecolápis 12+3 Caras e Cores, Faber-Castell  

1 caixa de giz de cera ou 1 caixa de giz de cera retrátil  

1 jogo de caneta hidrográfica, ponta fina com 12 cores - sugestão: Canetinha hidrográfica “Vai e 
vem” - Faber-Castell  

3 tubos de cola em bastão 40g - sugestão: Pritt 

1 pote de massinha para modelar – 500g (qualquer cor)   

1 régua de 20cm   

1 caderno universitário capa dura brochura azul com 48 folhas    

1 caderno universitário capa dura brochura vermelho com 48 folhas     

1 caderno meia pauta – capa dura – 96 folhas (formato 275mm x 200mm). Sugestão: Spiral 

1 caderno universitário capa dura brochura com 48 folhas (tema livre)     

1 pasta de elástico transparente.  

1 livro de atividades (tipo: Passatempo) 

1 livro de história infantil (que tenha em casa) 

1 gibi 

1 Material Dourado emborrachado (dentro de um saco de pano ou nécessaire com nome da 
criança)   

1 bloco de papel Canson branco A4 180g/m2 com 20 folhas  

 

 

Materiais de uso comum para novos alunos ingressantes em 2021 
 

Atenção: A aquisição da lista destes materiais estará suspensa temporariamente caso o 
isolamento social se prorrogue. 

 

10 envelopes pequenos (tamanho 11cmx17cm)  

5 envelopes grandes (tamanho 26cmx36cm) 

3 cartelas de adesivos (tema infantil de livre escolha) pequenos  

1 bloco criativo Ecocores – Molduras  

1 bloco criativo Ecocores – Folhas estampadas  
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1 caixa de tinta guache (com pincel embutido)   

1 pacote de papel sulfite branco A4 (100 folhas) 

 

Inglês  
 

Programa Bilíngue – International School  

 

Artes 
 

  

1 bloco Canson branco – 180g/m (A3) 
Os materiais solicitados em 2020 nesta disciplina serão utilizados nas aulas em 2021. 

 

Música 
 

20 folhas de sulfite 

 

 

Cultura Religiosa e Humanística
 

  

 

Importante 
 

• Os materiais deverão ser entregues na semana de 26 a 29 de janeiro de 2021, na portaria 
para equipe de inspetoria e deverão estar etiquetados com o nome completo e a série do(a) 
Xaveriano(a).  

• Diariamente, o(a) Xaveriano(a) deverá trazer na mochila: 1 garrafinha, 2 máscaras e um 
frasco de álcool em gel. Lembramos que dispomos de dispensers de álcool em gel 
espalhados pelo colégio. 

• Cadernos e livros precisam estar encapados com plástico transparente.  

• Os cadernos deverão ser simples e sem ilustrações na capa e nas folhas internas.  

• Havendo necessidade, materiais como lápis, borracha e apontador, deverão ser repostos 
pela família ao longo do ano.  

• Aguardar o pedido dos professores para a entrega dos materiais de Artes Visuais e Cultura 
Religiosa e Humanística.  

 
 
 
 
 
 

Livro: Verso e Reverso: o outro lado das histórias   
Autor: Rosane Pamplona   
Editora: Brinque Book   
ISBN: 9788574121963   
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Observações 
 

 

 

UNIFORMES 

      Os uniformes do Colégio São Francisco Xavier poderão ser adquiridos na loja Thiamar, 

localizada na Rua Silva Bueno 1156 – Ipiranga, São Paulo. 

      Telefone: (11) 2272-4519 ou (11) 96842-4519 (Whatsapp). 

      A loja funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h.  

      Salientamos que o uso dos modelos antigos será permitido. Portanto, não existe a pronta 

obrigatoriedade do uso das peças que compõem os novos modelos. 

 

 

 

 

 

A LIVRARIA DA PRAÇA fará a venda dos materiais didáticos via online e 

estará no Colégio São Francisco Xavier no período de 11 a 21 de janeiro 

de 2021, das 9h às 17h.   

 

Telefone para contato: 97661-6336. 

 


