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Lista de Material - 2º ano - Ensino Fundamental   
 

Língua Portuguesa 
 

 

Livro: Conjunto Faça - Língua Portuguesa – 2º ano – aluno  

Autoras: Angélica Prado e Cristiane Hulle 

Editora: FTD 

ISBN: 7898683436048 

 

 

Livro: O menino que tinha quase tudo 

Autor: Rogério Borges 

Editora: Editora do Brasil 

ISBN: 9788510048262 

 

 

 

Livro: Lápis novos para todos os povos 

Autor: Jonas Ribeiro 

Editora: Cortez 

ISBN: 9786555550986 

 

 

 

 

Livro: Dinheiro Compra Tudo? Educação Financeira Para Crianças 

Autor: Cássia D' Aquino 

Editora: Moderna 

ISBN: 9788516102470 

 

 

 

 

Livro: Filhonstrengo Fifongo e a Chave Preciosa 

Autor: Jonas Ribeiro 

Editora: Elementar 

ISBN: 9788584150823 
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Matemática 
 

Livro: Conjunto Faça - Matemática - 2º ano – aluno 

Autores: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marim  
Editora: FTD 
ISBN: 7898683436147 
 

 

História 

 
Livro: Conjunto Faça - História - 2º ano – aluno 

Autores Ana Nemi 

Editora: FTD 

ISBN: 7898683435942 

 

 

Geografia 

 
Livro: Conjunto Faça – Geografia - 2º ano – aluno 

Autores: Ângela Rama e Marcelo Moraes 

Editora: FTD 

ISBN: 7898683435843 

 
 
  
 

Inglês  
 

Programa Bilíngue – Colégio fornece o material no início do ano letivo. 

1 caderno meia pauta – capa dura e espiral – com 80 folhas 

 

Ciências  
 

Livro: Projeto Experimenta - Educação em Ciências – 2º ano 

Editora: CTC Nacional 

Disponível somente em: https://www.experimentaciencias.com.br/ 

 

Com o livro de ciências será entregue também todo o material experimental 

do aluno.  

 

Artes 
 

• 1 bloco desenho branco A4 180 g/m2 com 20 folhas, sugestão Canson 

• 2 blocos desenho branco A3 180 g/m2 com 20 folhas, sugestão Canson 

• 1 bloco papel criativo color set liso – tamanho A3 com 12 cores 

• 2 envelopes saco kraft - medida aproximada 37 cm x 47 cm 
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Cultura Religiosa e Humanística  
 

Livro: Semear Juntos: ensino religioso 2 - 2ª edição 

Editora: SM 

ISBN: 9786557440230 

 
 
 
 
 

Materiais de uso pessoal 
 

• 1 mochila para uso diário, com ou sem rodinhas, (medidas aproximadas: altura 42 cm × largura 
30 cm) 

• 1 lancheira 

• 1 agenda em papel de livre escolha com UMA DATA POR FOLHA para os estudantes fazerem 
anotações da lição de casa e dos trabalhos que serão realizados (com uma página inteira para 
cada dia da semana, marcando data e mês) 

• 1 estojo de zíper com 3 divisórias   

• 3 lápis pretos nº 2   

• 1 apontador plástico com reservatório   

• 2 borrachas brancas macias 

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

• 1 régua de 15 cm   

• 1 caneta - marca texto sugestão de cor: amarela   

• 1 caneta permanente preta 

• 1 tubo de cola líquida – 100 gramas – sugestão Acrilex 

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

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

• 1 caixa de giz de cera OPCIONAL 

• 2 tubos de cola em bastão 40 g - sugestão: Pritt 

• 1 pote de massinha para modelar – 150 g de qualquer cor 

• 1 caderno universitário capa dura brochura azul com 96 folhas    

• 1 caderno universitário capa dura brochura vermelho com 96 folhas   

• 1 caderno universitário capa dura brochura verde com 48 folhas 

• 1 caderno meia pauta – capa dura espiral – 48 folhas (formato 275 mm x 200 mm). Sugestão: 
Spiral 

• 1 pasta de plástico transparente com elástico – 2 cm  

• 1 livro de atividades tipo Passatempo 

• 1 livro de história infantil nomeado (que já tenha em casa) 

• 1 gibi novo de tema livre 

• 2 blocos desenho branco A4 180 g/m2 com 20 folhas  

• 1 bloco criativo Ecocores A4 – Folhas lisas com 12 cores, 24 folhas 

• 1 bloco Ecocores Moldura 110g 230 x 320 mm c/7 cores sugestão: Novaprint 

• 10 envelopes pequenos de papel pardo tamanho 11 cm x 17 cm 

• 2 envelopes grandes de papel pardo tamanho 26 cm x 36 cm 

• 1 cartela de adesivos pequenos com tema infantil de livre escolha 

• 1 Material Dourado de madeira dentro de um saco de pano ou nécessaire com o nome do(a) 
estudante 

• 1 cartela com 100 cédulas de papel de dinheirinho educativo de tamanho próximo ao real 

• 100 post-its plásticos pequenos do tipo marcador de páginas 
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• 1 kit de fichas sobrepostas para numeração 

• 1 dado pequeno 

• 1 bloco de caderno único 207 x 210 mm (linguagem) com 100 folhas 

 
 

Importante 
 

• No primeiro dia de aula, o material escolar deverá ser entregue etiquetado com o nome completo 

e o ano do(a) estudante.  

• Cadernos e livros precisam estar encapados com plástico transparente e deverão, 

obrigatoriamente, ser identificados com o nome e o ano do(a) estudante. 

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

• O aluno pode reutilizar os materiais que já possui (exemplo: tesoura, apontador...) 

• Havendo necessidade outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano. 

 

 

UNIFORMES 
 

O uso dos modelos antigos de uniforme continuará sendo permitido. Portanto, não existe a 

obrigatoriedade do uso dos novos modelos. 

Os uniformes poderão ser adquiridos nos endereços que seguem: 
 

Thiamar 

Telefone: (11) 2272-4519 ou (11) 11 93282-6621. (WhatsApp) 

Endereço: Rua Silva Bueno 1156 – Ipiranga, São Paulo 

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 10h às 18h 

Site: https://uniformesthiamar.com.br/uniformes-escolares/uniforme-sao-francisco-xavier 
 

Unifor-all 

Telefone: (11) 2295-2920 ou (11) 3796-5977 ou (11) 97171-1466 (WhatsApp) 

Endereço: Rua Cândido Vale, 251 – Tatuapé – São Paulo 

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e sábado, das 9h às 13h 

Site: www.uniforall.com.br 

 

O Colégio São Francisco Xavier estabeleceu uma parceria com as Editoras FTD e SM para que 

as famílias façam a aquisição do material didático com descontos especiais. Haverá um link 

específico que será divulgado em dezembro somente para os estudantes matriculados no 

Colégio. Essa parceria inclui livros didáticos e paradidáticos em ambas as editoras. 
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