2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
1 pasta ou mochila para carregar o material diário.
5 cadernos de caligrafia, formato 215 cm x 310 cm, tipo brochurão, capa verde, pauta numerada (1, 2, 3), encapados e etiquetados com nome do
aluno e da disciplina. (1 – Língua Portuguesa, 1 – Matemática – 1 Ciências – 1 História/Geografia - 1 Inglês). É proibida a utilização de caderno
com espiral ou de fichário. Não comprar caderno de capa dura, pois suas folhas têm um tamanho menor.
1 pasta Brasil, de plástico, com elástico (dever de casa). Reutilizar pastas dos anos anteriores.
1 estojo simples, contendo lápis grafite triangular, borracha, apontador com depósito, conjunto de lápis de cor, conjunto de canetinha hidrocor
grossa, caneta hidrográfica 8 mm preta (que deverá ser mantido durante todo o ano).
1 régua comum de 30 cm.
1 tubo de cola (que deverá ser mantido durante todo o ano).
1 tesoura sem ponta, de boa qualidade, com o nome da criança gravado (reutilizar a dos anos anteriores).
1 pasta catálogo, de plástico transparente, com grampo, sem plástico (Portfólio de Avaliações). Reutilizar pastas dos anos anteriores.
1 pasta catálogo, com grampo, com 30 plásticos grossos (facilitam o manuseio da criança) – Produção de texto (reutilizar pastas dos anos
anteriores).
1 cruzadinha de banca, nível de dificuldade Picolé.
1 conjunto de material dourado individual, de plástico ou madeira, com 111 peças, para uso individual.
Componente
curricular

Título

Autor(a)/(es)

Editora

Angélica Prado
FTD
Cristina Hülle
• Minidicionário da Língua Portuguesa – Conforme Novo Acordo Ortográfico.
• 1 livro de literatura, que será pedido ao longo do ano.
Kátia Cristina Stocco Smole
• Faça Matemática - 2º Ano - Partes 1 e 2. 2ª ed.
Maria Ignez de Souza Vieira
FTD
Vlademir Marim
Ricardo Dreguer
• Presente História e Geografia - 2º Ano - 5ª edição.
Cássia Marconi
Moderna
Neuza Sanches Guelli
Allyson Lino
• Livro de Ciências CTC! Nacional: 2º Ano - Livro do aluno: ISBN 978Vários autores
Experimenta
85-9522-055-3. De acordo com a BNCC.
VIDE CIRCULAR ANEXA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE A COMPRA.
• Power Up Level 1 Pupil's Book - First Edition - (versão britânica)
Caroline Nixon, Michael
ISBN 9781108413749
Tomlinson
• Power Up Level 1 Activity Book with on-line resources and Home
Cambridge
Booklet (versão britânica) ISBN 9781108430036
University Press
• Observação: O 2º Ano utilizará a primeira metade deste material em
2021. Em 2022, o 3º Ano utilizará a segunda metade desse mesmo
material.
• 1 livro de Literatura – “Madagascar” (Richmond Popcorn
Fiona Beddall
Richmond
Readers - level 1) ISBN 9781906861575
• Faça Língua Portuguesa - 2º Ano – Partes 1 e 2. 1ª ed.

Língua
Portuguesa
Matemática
História
Geografia
Ciências
Língua
Inglesa

Arte

1 estojo de aquarela simples, com pincel (para uso individual).

Observações:
• O Protocolo de Segurança do Colégio Magnum exige que os materiais de uso individual não sejam compartilhados. Portanto, é muito importante
que todos sejam identificados.
• Todos os cadernos e livros deverão ser encapados.
• Os nomes da criança e do componente curricular deverão vir escritos na capa de cada caderno.
• Solicitamos a não aquisição de cadernos de capa dura ou com quantidade de folhas maior que a indicada, para não acarretar aumento de
peso nas pastas ou mochilas.
• É proibida a aquisição de cadernos com espiral, para evitar danos nas suas páginas.
• Para auxiliar na organização do material do aluno, solicitamos que sejam adquiridos cadernos que já vêm com margem.
• Não incluir na lista estilete, corretivo, lapiseira e caneta marca-texto.

