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Língua Portuguesa

Presente Língua Portuguesa 2
Col. Projeto Presente - 5ª edição
Débora Vaz / Elody Nunes Moraes / Rosângela Veliago
Editora Moderna
ISBN: 9788516119294
Obs.: Não adquirir o caderno de atividades

Para realizar a compra on-line, acesse https://loja.
moderna.com.br/familia. Para criar a sua conta, 
informe o pin para o 2º ano: USN9CI e siga as 
instruções indicadas. Para compras efetuadas 
em dezembro, informe o código de desconto: 
COLPIODEZ. 

Em caso de dúvidas, consulte o passo a passo ao 
final da lista de material. 

Literatura Infantojuvenil

Meu primeiro livro de conto de fadas
Mary Hoffman / Julie Downing
Editora Companhia das Letrinhas
ISBN: 9788574061870

Um mundo de crianças
Ana Bush / Caio Vilela 
Editora Panda Books
ISBN: 9788588948310

Faniquito e siricutico no mosquito
Jonas Ribeiro / André Neves
Editora Elementar
ISBN: 9788599306185

Como contar crocodilos 
Margaret Mayo 
Editora Companhia das Letrinhas
ISBN: 9788574062044

Procura-se! Galeria de animais ameaçados de 
extinção
Vários autores
Editora Companhia das Letrinhas
ISBN: 9788574062778

Obs.: Outros livros de literatura infantojuvenil 
poderão ser solicitados durante o ano letivo,
incluindo o da biblioteca de classe.

Matemática

Projeto Ápis Matemática 2º ano - 4ª ed.
Luiz Roberto Dante
Editora Ática
ISBN: 9788508195701

História e Geografia - Edição Pio XII

Para realizar a compra on-line, acesse https://loja.
moderna.com.br/familia. Para criar a sua conta, 
informe o pin para o 2º ano: USN9CI e siga as 
instruções indicadas. Para compras efetuadas 
em dezembro, informe o código de desconto: 
COLPIODEZ. 

Em caso de dúvidas, consulte o passo a passo ao 
final da lista de material. 

Dicionário

Pequeno dicionário Houaiss da língua portuguesa
Editora Moderna
ISBN: 9788516101473

https://loja.moderna.com.br/familia
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https://loja.moderna.com.br/familia


Colégio Franciscano Pio XII - Irmãs de São Francisco da Providência de Deus
Rua Colégio Pio XII, 233 - Morumbi - São Paulo - SP - Brasil - CEP 05657-140 - Tel.: (55 11) 3759-5050

colegiopioxii@pioxiicolegio.com.br - www.pioxiicolegio.com.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2022
COLÉGIO FRANCISCANO PIO XII

2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL

Papelaria

 - 1 caderno universitário brochura 
(formato 200x275mm) azul, capa 
dura, 48 folhas, com margem e 
sem desenho nas bordas
 - 1 caderno brochura (formato 

200x275mm) quadriculado (1cm), 
48 folhas (vermelho)
 - 1 caderno brochura ou espiral 

(formato 200x275mm), meia 
pauta (horizontal), papel de 70 a 
80 gramas, 96 folhas
 - 1 Kit material dourado de EVA ou madeira
 - 2 dados
 - 1 régua acrílica de 30 cm
 - 2 gibis
 - 2 revistas Passatempo ou Picolé

Trazer no 1º dia de aula:
 - 1 estojo
 - 1 borracha
 - 5 lápis grafite triangular B (sugestão 

de marca: Faber-Castell ou CIS HB 
nº 2) dois ficarão no estojo e três em 
casa para reposição)
 - 1 apontador com depósito
 - 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
 - 1 estojo de canetinhas hidrocor 

(12 cores)
 - 1 tesoura escolar com pontas 

arredondadas com nome gravado 
(sugestão: Mundial)

 - 2 tubos de cola bastão 40g 
(sugestão: Pritt)
 - 1 caneta marca-texto amarela

Arte 
 - 1 caixa de giz pastel com 12 cores 

(sugestão: utilizar do ano anterior)
 - 0,5 kg de argila natural – cor marrom
 - 1 caixa de massa para modelar 

com 12 cores plastilina (Não 
enviar o tipo Soft)
 - 1 camisetão ou avental para 

proteção do uniforme, identificado 
no interior da gola (sugestão: 
utilizar do ano anterior)
 - 2 pinceis (tamanhos 12 e 8) 

(sugestão: utilizar do ano anterior)
 - 1 caderno de cartografia com 

capa dura sem pauta 48 folhas
 - 1 bloco Canson A4
 - 1 cola líquida branca 100ml
 - 1 pasta de Arte que contemple o 

material e os trabalhos
 - 1 maleta polipropileno ofício 

40mm 2152.Q.000 Dello PT 1 UN 
(de preferência transparente)
 - 1 estojo de tinta aquarela;
 - 1 cola bastão
 - 1 bloco de color set colorido A4;
 - tinta nankin 20ml preto 

(sugestão: Acrilex)

Importante:
 - Serão solicitados materiais 

recicláveis durante o ano letivo.
 - O uso do camisetão ou avental 

é obrigatório nas aulas de Arte, 
realizadas no ateliê, para a 
proteção do uniforme. O aluno 
será orientado a pegá-lo e 
devolvê-lo em caixa disponível em 
sua sala.

Materiais que ficam, 
permanentemente, na mochila:

 - estojo completo
 - material dourado
 - dados

Orientações para entrega de 
material:

 - Trazer de acordo com as 
seguintes datas:
 - 01/02: material de papelaria e 

cadernos
 - 02/02: livros infantojuvenis
 - 03/02: livros didáticos

Importante: 

Livros/cadernos devem ser encapados e todos os materiais devem ser identificados com nome e série, 
inclusive os do estojo, e repostos conforme a necessidade.

Sugerimos que adquiram os títulos de literatura infantojuvenil já no início do ano, pois, algumas vezes, estes 
se esgotam durante o ano letivo.

Caso ainda tenham materiais utilizados no ano anterior, sugerimos que sejam reaproveitados!
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BIBLIOTROCA
Troca de material escolar organizada por mães voluntárias.

Consulte regras e horários dos plantões.

 

 

 

    
LIVROS SÓ POR ENCOMENDA 

PAG. DEZEMBRO EM ATÉ 5X 
LIVROS DIDÁTICOS ENCAPE GRÁTIS 
Whats– 96578-6770 / workbook.com.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.bookfair.com.br/
http://papelariarealonline.com.br/
http://workbook.com.br/
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passo a passo - loja moderna

https://loja.moderna.com.br/familia

