
 

 

LISTA DE MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS - 2º ANO 

Prezados pais, 
 

Bem-vindos ao 2º ano do Ensino Fundamental da Builders! 
 
Segue abaixo a lista de materiais e livros didáticos do 2º ano para o ano letivo de 2017.  
Os materiais deverão ser encaminhados à escola no primeiro dia de aulas, 2ª feira, 30 de janeiro.  
 

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 
Atenciosamente, 
 

Roxanna Nyczka Debeuz 
Coordenadora Pedagógica 
roxanna@builders.com.br  
 

 

MATERIAIS DIVERSOS 

1 ESTOJO COM ZÍPER CONTENDO: 

 1 tesoura sem ponta 

 1 régua acrílica - 20 cm 

 1 caneta marca texto amarela 

 3 lápis grafite no 2 

 1 cola Pritt grande (em bastão) 

 1 borracha macia 

 1 apontador com depósito 

 1 caixa com lápis de cor triangular (12 cores) 

 1 caixa de caneta hidrográfica fina (12 cores) 
 
 
 
 

1 NECESSAIRE CONTENDO: 

 1 pasta de dentes 

 1 escova de dentes com capa de proteção 

 1 toalha pequena 
 
1 GARRAFA DE ÁGUA COM TAMPA (TIPO SQUEEZE), que deverá ser enviada diariamente à escola. 
 

 
OBSERVAÇÃO: Os materiais de papelaria padronizados com o logo da escola (cadernos, pastas de lição 
de casa, fichário e portfólio de Artes) serão entregues ao aluno no início das aulas e o pagamento será 
feito através de boleto bancário. O aluno poderá reutilizar o fichário e as pastas de lição de casa do 
ano anterior, caso estejam em boas condições. 
 
 

 
IMPORTANTE:  

O material que compõe o estojo deverá ser reposto durante o ano, sempre que necessário. 
Todos os itens devem ser identificados com o nome do aluno. Livros deverão ser encapados com 

plástico ou contact transparente e etiquetados com o nome completo e série do aluno. 
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LIVROS DIDÁTICOS  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 “Projeto Presente” – Língua Portuguesa – 2º Ano – 4ª Edição - ISBN: 9788516097394 

  Débora Vaz, Elody Nunes Moraes, Rosângela Veliago – Editora Moderna 
 

LEITURA COMPARTILHADA – LÍNGUA PORTUGUESA 

 “Pocotó” - Silvana Rando - Editora Compor – ISBN: 9788583490036 

 “Minhas histórias de Andersen”- Andrew Matthews  – Editora Companhia das Letrinhas –  
 ISBN: 9788574065526 

 “Como contar crocodilos / Histórias de bichos” – Margaret Mayo – Editora Companhia das 
Letrinhas - ISBN: 8574062049 

 3 Gibis infantis (livre escolha) para a Gibiteca 
 
MATEMÁTICA 

 “Ligados.com” - Matemática – 2º ano – Edição 2015 - ISBN: 9788502630246 
 Daniela Padovan, Ivonildes Milan - Editora Saraiva 

 

LANGUAGE ARTS 

A partir de 2017, a adoção do programa Storytown será descontinuada. No seu lugar, adotaremos o 

programa JOURNEYS, da mesma editora, Houghton Mifflin Harcourt. Os livros serão fornecidos pela 

escola e disponibilizados para utilização do aluno através de pagamento de uma taxa de uso anual. O 

objetivo desta ação é promover o uso consciente de livros didáticos que podem ser reutilizados, 

reduzindo custos e minimizando o desperdício de recursos naturais.  

 
LEITURA COMPARTILHADA – LÍNGUA INGLESA 

 “Children Make Terrible Pets” - Autor: Peter Brown - Editora Little Brown Books for Young 
Readers      ISBN: 9780316015486 

 “Giggle, giggle, quack” - Autor: Cronin - Editora Scholastic – ISBN: 9780439521536 

CIÊNCIAS / SCIENCE 

 Programa CTC! - O livro didático será entregue ao aluno no início das aulas e os materiais serão 

fornecidos ao longo do ano letivo (valor já incluído na mensalidade). Os conteúdos de Science 

serão apresentados através de projetos. 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

Os livros não fornecidos pela escola poderão ser adquiridos em quaisquer livrarias da preferência dos 

pais, informando o ISBN de cada título. A livraria Martins Fontes, distribuidora que importará os livros 

para a Builders, terá os títulos disponíveis para venda através do site www.martinsfontespaulista.com.br 

e nas lojas físicas dos seguintes endereços:  

 Livraria Martins Fontes Paulista – Av. Paulista, 509 – F: 2167-9900 

 Livraria Martins Fontes Dr. Vila Nova – Rua Dr. Vila Nova, 309 – F: 3539-2080 

Sugerimos que a encomenda seja feita assim que receberem esta lista para garantir que o material 

esteja à disposição do aluno no início do ano letivo. 
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