ENSINO FUNDAMENTAL
2º ANO

USO INDIVIDUAL - A SER ADQUIRIDO PELO ESTUDANTE
Qtde
01 unid
02 unid
01 jogo
02 unid
01 cx
04 unid
01 unid

Material do Estojo - modelo de três repartições com zíper – evitar modelo de metal
Apontador com depósito
Borracha branca macia
Caneta hidrográfica ponta fina com 12 cores
Cola bastão 40 g
Lápis de cor com 24 cores
Lápis preto nº 2 – com o nome do estudante escrito com caneta para CD
Tesoura sem ponta de boa qualidade com o nome gravado

Qtde
01 unid
01 unid
01 unid
01 unid.
01 unid
02 unid
01 unid

Material de Classe/Tarefa
Caderno ¼ brochura com margens - capa dura 48 fl – personagem a escolher
Caderno brochura com margens tam. universitário - capa dura 48 fl – personagem a escolher
Caderno brochura com margens tam. universitário - capa dura 96 fl – personagem a escolher
Caixa de giz de cera
Material Dourado individual com estojo preferencial de madeira
Pasta plástica com elástico (uma para envio de tarefas e outra para livros da sala de leitura)
Pasta clear book - BD 40s Yes transparente

Qtde
01 unid
01 unid
01 unid
01 unid
01 unid
01 unid
01 unid

Material da Mochila – modelo de livre escolha
Agenda para anotação de tarefas
Creme dental
Escova dental com capa protetora
Garrafinha de água
Pente ou escova de cabelo
Régua com 30 cm
Régua geométrica

OBSERVAÇÕES:
- Manter o estojo com os itens solicitados na mochila.
- Todo material deve ser reposto quando necessário.
- Marcar todos os itens do material com o nome do estudante (colocar a etiqueta na frente - Sugestão: letras
maiúsculas Arial 18).
- Para o início do Ano Letivo de 2021, optamos por suspender o pagamento da taxa correspondente aos materiais
de Arte (papéis para cartazes e painéis, tintas, pincéis, e.v.a., brocal, tecido etc). Assim, à medida que a
retomada das atividades com utilização dos mesmos aconteça, transmitiremos informações.
ATENÇÃO:
- Evitar adquirir materiais que não constam na lista.
- Aproveitar os itens que já possui e ainda se encontram em bom estado de conservação.
- Entrega de materiais dos alunos aptos ao retorno presencial em janeiro. Solicitamos atenção ao prazo máximo
(22/01/21).
- Início das aulas: 25/01/21.
UNIFORME:
- Peças de uniforme do Instituto Saber poderão ser adquiridas na Confecção Borges (Av. Manoel Conceição,
907 - Vila Rezende).

LIVROS DIDÁTICOS 2º ANO
TÍTULOS
Caderno do Futuro Língua Portuguesa
2º Ano

AUTORES

EDITORAS

Obra coletiva concebida pela editora

IBEP

Obra coletiva concebida pela editora

IBEP

Eliete C. Morino e Rita Brugin de Faria

Ática

Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando
Coelho e Vívian Marsico

Scipione

Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando
Coelho e Vívian Marsico

Scipione

Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando
Coelho e Vívian Marsico

Scipione

Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando
Coelho e Vívian Marsico

Scipione

AUTORES

EDITORAS

Nye Ribeiro

Editora do Brasil

Rogério Andrade Barbosa

Editora do Brasil

Naava Bassi

Editora do Brasil

Nicola Edwards e Sarah Wilkins

Editora do Brasil

(ISBN 9788534235259)

Caderno do Futuro Matemática
2º Ano
(ISBN 9788534235358)

Hello! Kids 2
(ISBN 9788508190157)

Marcha Criança
Ciências 2º Ano
(ISBN 9788547401924)

Marcha Criança
História e Geografia 2º Ano
(ISBN 9788547402075)

Marcha Criança
Língua Portuguesa 2º Ano
(ISBN 9788547402181)

Marcha Criança
Matemática 2º Ano
(ISBN 9788547402280)

(Distribuição FTD)

(Distribuição FTD)

LIVROS PARADIDÁTICOS 2º ANO
TÍTULOS
A Lição de Casa
(ISBN 9788510071864)

A Orelha Vai à Escola Todos os Dias
(ISBN 9788510071512)

As Brincotecas
(ISBN 9788510038225)

Como o Oceano nos Erguemos
(ISBN 9788510080897)

OBSERVAÇÃO:
- Visando reduzir fatores que contribuem para a disseminação do coronavírus, as editoras recomendam compras
on-line. Acreditamos que aquisições através dos sites listados a seguir poderão ser mais seguras:
Editora do Brasil
Acesse https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/, cadastre-se e clique no ícone Escolas Parceiras - Código
Promocional. Ao inserir o código 078N227 a lista de livros do Instituto Saber estará disponível.
Ática, Atual, Saraiva e Scipione
Acesse www.livrofacil.net/#saberpiracicaba, entre com os Dados do Aluno, confira os livros e finalize a compra.
FTD e StandFor
Acesse https://ftdcomvoce.com.br/, cadastre-se e crie o Perfil do Aluno utilizando o código FTD21SPSBA para
realizar a compra.
Saber e Ler e demais editoras
Acesse https://sabereler.com.br/ e procure pelo Banner do Instituto Saber para realizar a compra.
ATENÇÃO:
- Recomendamos a conferência do código do ISBN (identificação numérica dos livros segundo o título, o autor, o
país e a editora, individualizando-os até por edição).
- Considerando a hipótese da aquisição de exemplares de edições diferentes das adotadas, o aluno deverá ter o
cuidado de fazer as atualizações para melhor acompanhamento das aulas.
 Para informações adicionais, por favor, contatem nossa secretaria.

