
 

 

ESCOLA CANTINHO MÁGICO 

SHIS QI 26, CHÁCARA 29 - LAGO SUL - TEL: 3367-2171 
 

 
   

LIVROS 
 

Português 

• Português – Linguagens, 2º ano.  William Roberto Cereja; Thereza Cochar Magalhães. 7. ed. São Paulo: Atual- 2019. (Edição 

reformulada) 

• Escrever bem com Gramática. Laíz Barbosa de Carvalho. Volume 2 para o 2º ano do Ensino Fundamental de nove anos. 4ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2016. 

Livros Paradidáticos 

- Os bolos gigantes. Jonas Ribeiro – Editora do Brasil  

- O carteiro chegou. Janet e Allan Ahlberg – Ed. Companhia das Letrinhas / Distribuidora Arco Iris  

- Em 2021 continuaremos enviando os links dos livros literários por meio dos planejamentos semanais 

Matemática 

• Projeto Ápis: Matemática. Luiz Roberto Dante – 4ª ed. – 2° ano - São Paulo: Ática, 2020. (Edição reformulada)  

História e Geografia 

• Marcha Criança: História e Geografia – Maria Teresa. Maria Elisabete. Armando Coelho. Vívian Marsico – 2º ano – 14. ed. São 

Paulo: Scipione, 2019. (Edição reformulada) 

Ciências 

• Marcha Criança: Ciências – Maria Teresa. Maria Elisabete. Armando Coelho. Vívian Marsico – 2º ano. 14. ed. São Paulo: 

Scipione, 2019. (Edição reformulada) 

Inglês 

• Guess What! American English – Cambridge Vol.1  - Susannah Reed with Kay Bentley – livro texto e de exercícios.  

Para comodidade das famílias, os livros de inglês serão vendidos na escola pelo sistema drive-thru no dia 23/01/2021, 

das 8h às 12h. 

Minidicionário 

• Poderá ser adquirido um dos dicionários relacionados: Pequeno Dicionário da língua portuguesa Houaiss. Antônio Houaiss. 

Editora Moderna MiniAurélio Século XXI. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Editora Nova Fronteira. Minidicionário Luft. 

Celso Pedro Luft. Editora Ática. Minidicionário da Língua Portuguesa. Soares Amora. Ed. Saraiva. (Todos com a nova 

ortografia) 

Educação Financeira 

• Oficina das Finanças na Escola– volume 2.  Carolina Simões Lopes e Silvana Maria Silva Iunes – Brasília: Ed. Oficina, 2017, 

2. ed. (Em todas as papelarias e no balcão da FTD – Ed. SIG Quadra 08 lote 2266) 

Agenda escolar (entregue pela escola)  
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

     
1 apontador com depósito 

4 borrachas macias 

1 caderno Kids caligrafia de capa dura, 190 X 248 /tarja 

branca/ papel     + resistente. 70g /m². (40 folhas).  

3 cadernos grandes - brochura pautado - (48 folhas) nas 

seguintes cores: azul / vermelho / verde  

1 caderno universitário com espiral (96 folhas) 

1 caderno universitário com espiral quadriculado 1x1 cm 

(96 folhas) 

1 caixa de ecogiz de cera bicolor - 12 cores – com apontador 

1 caixa de giz pastel escolar 12 cores 

1 caixa de lápis de cor 24 cores – caras e cores 

1 cartão telado 20 X 30 cm 

2 colas bastão pequenas  

1 estojo com zíper para lápis 

1 estojo de canetas hidrocor (24 cores) 

 1 material dourado (no saquinho) 

12 lápis pretos n°2 

1 régua 30 cm  

6 pastas de papelão com trilho de plástico 

1 pincel (nº 10) 

1 pincel (nº 18) 

1 camiseta de adulto para artes 

1 tesoura sem ponta com o nome gravado 

1 pote de massa de modelar grande – 500g 

1 revistinha picolé 

2 tubos de cola branca (90 ml) 

2 blocos de desenho canson A4 (20 folhas) 

1 bloco coleção ecocores Tex 

2 blocos de papel Criativo ou Pasta Criativa tamanho ofício 

4 gibis  

1 pacote de etiquetas de bolinhas coloridas (grandes) 

1 pacote de massa EVA para artesanato - 250g 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 1- Trazer diariamente 3 lápis apontados, apontador e borracha. Enviar garrafa de uso pessoal para água e toalha de mão para 

lanche.  

 2- Todo o material individual deverá ser identificado com o nome da criança. 

 3- Cadernos e livros deverão ser encapados com papel contact transparente. 

 4- Ressaltamos que, em 2021, não teremos a entrega de material no início do ano aqui na escola como de costume. o material individual 

deverá ser mantido em casa e ser enviado, diariamente, de acordo com a solicitação dos professores. 



 

 

 

 

 

 

Sugestões de serviços 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitanguinha 
Etiquetas 

personalizadas 

para 

identificação de 

uniformes e 

material escolar 

Suas crianças 

não vão perder 

mais nada na 

escola! 

98154-8122 

contato.pitangui

nha@gmail.com 


