
 

  

 

 
 

RELAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAL ESCOLAR 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL - 2º ANO 

Livros didáticos - 2020 

 LÍNGUA PORTUGUESA: Faça Língua Por-
tuguesa / 2º ano / Bel Assunção /Christianne 
Botosso/ Cristiane Boneto /   1ª Edição 2016/ 
Ed. FTD ISBN: 7898592135452 

 MATEMÁTICA: Faça Matemática – Saber / 
2º ano / Katia Smole/Maria Ignez/ Vlademir 
Marim / 1ª Edição 2016 / Ed. FTD 
/  ISBN: 7898592135353 

 CIÊNCIAS: Faça Ciências 2 / Geslie Coelho / 
1ª Edição 2016 / ISBN: 7898592135209 

 HISTÓRIA: Faça História 2 / Ana Lúcia Lana 
Nemi / 1ª Edição 2016 / Ed. FTD 
ISBN: 7898592135308 

 GEOGRAFIA: Faça Geografia 2 / Silas Mar-
tins Junqueira / Ed. FTD / 1ª Edição 2016 
/ISBN: 7898592135254 

 INGLÊS CTJ - MACMILLAN NATURAL AND 
SOCIAL SCIENCE CLASS CD(3)-1 /Joanne 
Ramsden / ISBN: 978023040080-1 / English 
Type: British English / Level: 1 -  CUSTOMI-

ZADO - Livraria SBS –  Internacional Conta-
to: 3274-2292 ou 3242-9331 

 ED. RELIGIOSA : Diálogo Inter- religioso 2 / He-
loisa Silva de Carvalho/ Jorge Silvino da Cunha 
Neto / 1ª edição 2017 / ISBN: 9788596009904 

 DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA: Dici-
onário atualizado de acordo com a revisão orto-
gráfica. Sugestão: FTD 

 
 
 
 
 

Os livros devem ser entregues identificados com o nome completo do aluno, juntamente com 
os demais materiais na data agendada para a entrega. 

 

Livros de literatura 

 E algo aconteceu naquele dia/ Jonas 
Ribeiro/ Editora Brasil. 

 O carteiro chegou / Janet & Allan Ahl-
berg./Companhia das Letrinhas. 

 O dia em que Ananse espalhou a sa-
bedoria pelo  mundo/ Eraldo Miranda 
e Tati Móes/ Editora Elementar

 
Taxa de R$ 85,00 Projeto Super Escritores para adquirir o livro produzido ao longo do ano pe-
los estudantes. 
 

Materiais que ficam na mochila 

01 pasta fina (de plástico) com elástico 
01 régua de 30 cm 
01 saquinho de material dourado 
01 caixa de lápis de cor grande (12 un.) 
01 estojo de canetinha hidrocor fina (12 un.) 

01 estojo com lápis preto, borracha branca 
grande, apontador de caixinha, cola em 
bastão, cola branca (90g), tesoura sem pon-
ta (com nome). 

01 toalha pequena 
01 garrafinha para água 

 
Obs.: Materiais diferenciados poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo para a reali-
zação de atividades específicas 
Os itens acima devem conter a identificação do aluno). Este material deve ser zelado e repos-
to pela família ao longo do ano. O uniforme escolar também deve ser identificado com o nome 
completo do aluno. A agenda escolar e o aplicativo são de uso diário obrigatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joanne+Ramsden&text=Joanne+Ramsden&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joanne+Ramsden&text=Joanne+Ramsden&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joanne+Ramsden&text=Joanne+Ramsden&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joanne+Ramsden&text=Joanne+Ramsden&sort=relevancerank&search-alias=books
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Materiais de uso individual (ficam na sala) 

02 cadernos grandes capa dura / 96 folhas / 
brochura (Língua Portuguesa, Matemática) 

02 cadernos grandes capa dura / 48 folhas / 
brochura)  Ciências da Natureza, Geografia 
e História e produção textual 

01 caderno de desenho capa dura / A4 folha 
grossa / universitário / 40 folhas / espiral ho-
rizontal (Artes) 

01 uma pasta AZ- A4- 

01  pastas de plástico com grampo de plástico 
(sem plásticos)  

01 caixas de gizão de cera (12 un.) 
02 blocos criativos - 32 folhas grossas 

(235x325mm) 
01 bloco de papel A3 (140g/m2 - 297x420mm) 
01 pincel chato (nº 16) 
01 Kit Origami Sem Segredos 
100 folhas de papel sulfite colorido 

(215x315mm)
Os itens acima devem conter a identificação do aluno. Esse material deve ser entregue em 

sacola identificada com o nome completo do aluno. 
 

Materiais Pedagógicos (kit) 

01 folha de papel crepom (laranja) 
02 folhas de cartolina laminada (verde e prata) 
01 marcador para tecido 
02 folhas de celofane (laranja e azul) 
01 folha de cartolina dupla face (rosa) 
01 folha de papel cartão (verde) 
04 folhas de EVA (branco e preto) 
03 folhas de EVA Plush (branco e preto) 
02 metros de plástico adesivo transparente 

01 pote pequeno de tinta acrílica (preto) 
01 pote de tinta guache 250ml (azul) 
01 fita adesiva colorida 
01fita de empacotamento (papel) 18mm x 

50mm  
02 rolos de fita gomada 
01 pacote palito de picolé (amarelo) 
01tela de pintura 30x40 
01 pintura de rosto 

 

 Pensando em melhor atendê-lo, as papelarias disponibilizarão uma taxa fixa para o kit Peda-
gógicos. Quem aderir a esta modalidade de compra não precisará se preocupar com a entre-
ga desses materiais, pois eles serão encaminhados diretamente para a escola. Os kits pode-
rão ser adquiridos na Papelaria Florida e Risk 

 Orientações para quem aderir à compra do kit: entregar o comprovante de compra no mesmo 
dia da entrega do material de sala, não se esquecendo de fazer constar o nome completo da 
criança.  

 Orientações para quem não aderir à compra do kit: os materiais devem ser entregues em sa-
cola distinta da usada para o material que fica na sala, mas também identificada com o nome 
do aluno. 

 A entrega do material deve ser feita no ginásio da escola, no dia 23 e 24 de janeiro, das 
08h às 11h30min ou das 14h às 17h30min 

 Uniforme Escolar - La Salle Store localizada no  Colégio La Salle Núcleo Bandeirante ou 
em nossa  Loja online: www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle/

 
Atenção: A entrega dos materiais na data agendada é de fundamental importância para nossa or-
ganização, bem como, para a professora destinar a devida atenção aos familiares e alunos no pri-
meiro dia de aula. Alertamos que ocorrerá grande tempo de espera para entrega tardia, pois a 
mesma estará sujeita a disponibilidade de um funcionário para a conferencia, pois não serão 
recebidos em nenhuma hipótese em sala de aula.  O Plano de Execução das listas de Materiais 
está disponível na Secretaria Escolar e no site do Colégio La Salle  Núcleo Bandeirante  - (61)3552-
1494. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lojapluriforme.com.br&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGY1utXZB-P3vX0nfO4Qy1hoPuitQ

