
MATERIAL ESCOLAR 2019 

2º ANO 

Início das aulas:  4 de fevereiro de 2019 (segunda-feira) 

Alunos novos:  5 de fevereiro de 2019 (terça-feira)  
 

 Os materiais marcados (*) deverão ser entregues na escola. 

 Entrega do material na escola, de 21 a 25 de janeiro, na sala de aula do aluno, das 9 às 11 horas e das 14 às 

16 horas. 

 Material e uniforme completo (obrigatório) devem ser identificados com o nome do aluno, ano e turma. 

 
MATERIAL DE SALA DE AULA: 
 1 agenda (folhas únicas para cada dia) – exceto para alunos do Bilíngue 
 1 nécessaire contendo uma escova de dentes identificada com o nome do aluno e um creme dental  

 1 garrafa de plástico para água (identificada com o nome do aluno) (*) 

 Estojo com borracha – DUST FREE, apontador com depósito turbo, 5 lápis pretos nº 2 - ECO GRIP, 1 caixa de lápis 

de cor -24 cores ECO Super Ponta, 1 tesoura mundial sem ponta, com o nome do aluno gravado (para crianças 

canhotas, sugerimos tesoura própria) (*) 

 1 pasta de pasta novaonda ofício azul Polibrás – tamanho A4 (*) 

 1 pasta catálogo 0.12 azul com 20 sacos plásticos CLEAR BOOK (*) 

 1 pasta catálogo 0.12 verde com 20 sacos plásticos CLEAR BOOK (*) 

 1 pasta transparente (para o arquivo de avaliações) (*) 

 3 cadernos capa dura com 96 folhas – brochurão – um amarelo, um vermelho e um estampado (*)  

 1 caderno quadriculado brochurão 1x1cm – 48 folhas - vermelho 

 1 estojo de caneta 12 cores hidrocor ponta fina Vai  e Vem - Faber Castell (*) 

 2 tubo de cola gel com dois bicos – Faber Castell (*) 

 1 tubos de cola bastão - Faber Castell 20g (*) 

 1 bloco de papel cartonado colorido A4 (*) 

 1 bloco de papel cartonado colorido A3 

 4 folhas de papel para scrapbook (*) 

 3 envelopes 24 x 36 cm (*) 

 1 envelope ofício branco – 114x229 mm 

 4 envelopes 11X16 cm colorido – não etiquetar os envelopes (*) 

 1 régua de 15 cm (*) 

 3 marcadores permanentes preto – Faber Castell / Pilot – 2.0mm 

 2 pacotes com 100fls de sulfite A4 - 75 g (*) 

 1 gibi (publicação em quadrinhos) (*) 

 1 rolos de fita crepe 3M (*) - 24mm x 50m 

 2 metros de papel contact transparente (*) 

 2 potes de massinha colorida – 500 g 

 1 rolos de durex transparente 3M – 12mm x 50m 

 1 caixa de clips pequeno galvanizado 

 
MATERIA DE ARTE (Uso coletivo) 
 
 1 caixa de massa de modelar com 12 cores (*) 

 1 estojo de caneta marca texto fluorescente - GRIFPEN  (*) 

 1,5m de plástico transparente (*) 

 1 pote de tinta branca acrílica fosca 250ml – Acrilex   (*) 

 1 bloco artístico branco de papel A3, Filiart Renaud, 240g/m2 (*) 

 1 folha de papel pardo (*) 

 1 folha amarela de papel celofane (*) 

 3 rolos de durex colorido (vermelho, verde e amarelo) (*) 

 1 rolo de durex largo (*) 



 1 cola de bastão 20g (*) 

 2,0 metros de algodão cru- largura de 1,5m (*) 

 10 sacos plásticos grossos tamanho ofício sem furos (*) 

 1 rolo de fita crepe (*) 

 1 novelo de lã grossa 

 1 caixa de carvão vegetal grosso 

 Retalhos de tecido 

 1 rolo de papel alumínio  

 1 camiseta amarela (tamanho P ou M adulto) (*) pode ser do ano anterior (*) 
 

Todos os LIVROS deverão ser encapados com plástico transparente e identificados com nome e série do aluno. 
 

PORTUGUÊS: 
 GARCIA, Silveira Solange: Sofi, a pipa bailarina. Evoluir, 2015, ISBN: 9788581420707. 

 AHLBERG, Janet e Allan: O carteiro chegou. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2017, ISBN: 9788574062853. 

 1 dicionário: Houaiss ilustrado. Editora Moderna, ISBN: 9788516104825. 

 1 Caderno de Atividades (Será entregue aos alunos no início de cada semestre) (*) 

 
MATEMÁTICA: 
 DANTE, Luiz Roberto, Projeto Ápis. Matemática - 2º ano. 3ª edição; versão reformulada 2018. São Paulo: 

 Ática 2018, ISBN: 978850818477(*) 
 
INGLÊS: 
  ORMEROD, Mark e READ, Carol, Tiger Time 2, with resource, Level A, Student’s Book, London: Macmillan 

Education, ISBN: 9780230483958. 
 

 OMEROD, Mark e READ, Carol, Tiger Time 2, Activity Book, Level A, London: Macmillan Education,  
ISBN: 9780230483620. 
 

LITERATURA: 
 ARENGO, Sue. The Shoemaker and the Elves, The United States of Oxford: Oxford University Press, Classic Tales 

Level 1, ISBN: 9780194238823. 
 

 ARENGO, Sue. The Magic Cooking Pot, The United States of America: Oxford University Press, Classic Tales Level, 
ISBN: 9780194238748. 
 

 

Recomendamos a aquisição dos livros de Língua Inglesa na Distribuidora Disal ou na Livraria Bookstore, por 

possuírem maior estoque e entrega mais rápida. 

 

 Livraria Bookstore - S.D.L. Soc. Distrib. de Livros Ltda. 

              Rua Garibaldi, 1796. Fone: (16) 3911-5051 

 

 Disal Ribeirão Preto 

              Rua Floriano Peixoto, 1250. Fone: (16) 3610-6536 

 

ATENÇÃO: 

 Na primeira semana de aula, enviaremos o nome do livro selecionado para a BIBLIOTECA DE CLASSE. 

 

DISTRIBUIDORES DE UNIFORMES:  

Pequeno Anjo – Rua Marechal Deodoro, 1774 loja 1. Telefone: 3441-3777 
                                        Spaccio Vest – Rua São José, 1766 – Boulevard. Telefone: 3325-7314 


