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 ESCOLA DAS NAÇÕES / SCHOOL OF THE NATIONS (2020– 2021) 
LISTA DE MATERIAL – 20 ANO/ SCHOOL SUPPLIES – GRADE 2 

Observações / Notes: 
1) O uso do uniforme é obrigatório / The use of the school uniform is mandatory. 
2) Os materiais (cadernos, livros e pastas) deverão vir devidamente etiquetados (na capa) com nome e o Grade do aluno. / All books,                      

notebooks and folders must be clearly labeled with the student’s name and grade. 

1. Português / Portuguese 
LIVRO(S) 

DIDÁTICO(S) 
BOOKS 

● Ligamundo: Língua Portuguesa, 2º ano. Luzia Fonseca Marinho e Maria da Graça Branco. 1ª ed. São Paulo: Saraiva,                   
2018. 

 
●  No Capricho: caligrafia integrada com ortografia e gramática, volume B. Isabella Pessoa de Melo Carpaneda, Angiolina 

Domanico Bragança. 2ª ed. São Paulo: Quinteto Editorial, 2016. 

01 Caderno grande de capa dura sem espiral (48 folhas) / Large notebook  - 48  pages (hardcover notebook, without spiral) 

01 Pasta polionda (vermelha) 20 mm /  Red polionda plastic folder  

01 Pasta catálogo com 50 envelopes, ofício / Portfolio with 50 plastic sheets 
 

2. Geografia e História / Geography and History 
LIVRO(S) 

DIDÁTICO(S) 
BOOKS 

● Ligamundo: Geografia, 2º ano - Ensino Fundamental 1. Elian Alabi Lucci e Anselmo Lazaro Branco. 1ª ed. São Paulo:                   
Saraiva,  2018. 

● Ligamundo: História, 2º ano - Ensino Fundamental 1. Alexandre Alves e Letícia Fagundes de Oliveira. 1ª ed. São Paulo:                   
Saraiva,  2018. 

3. Matemática / Mathematics 
LIVRO(S) 

DIDÁTICO(S) 
BOOKS 

- Prime Mathematics 2A and 2B Coursebooks (Fornecido pela escola/Provided by the school). 

01 Caderno Grande capa dura 48 folhas sem espiral/ Large notebook - 48 pages (hardcover, without spiral) 

01 Pasta polionda (amarela - se a criança puder aproveitar uma do ano anterior, melhor!)/ polionda plastic folder (yellow - if the                     
child has one to reuse from last year, better!) 

01 Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos, formato Ofício, de boa qualidade (a criança irá utilizar, favor verificar se os                   
envelopes abrem com facilidade/ Portfolio 240x330cm with 50 plastic envelopes (to be used by the child, please make sure the                    
envelopes open easily) 

01 Marcador para quadro branco ponta média 2,3mm para uso do aluno em mini quadro - Devidamente etiquetado com o nome                    
e ano do aluno. / Whiteboard marker medium tip 2.3mm for individual use on mini whiteboard. Clearly labeled 
 with the student’s name and Grade. 

01 Bloco de papel para desenho A4 (140g 20fls) para treino com canetinha na fase representacional dos blocos de material                   
dourado para somar e subtrair Devidamente etiquetado com o nome e ano do aluno. / A4 Drawing Pad (140g 20 sheets) to                      
be used with markers in the representational stage of the base-ten blocks to add and subtract. Clearly labeled with the                    
student’s name and Grade. 

4. Inglês / English 
LIVRO(S) 

DIDÁTICO(S) 
BOOKS 

McGraw-Hill: Treasures Reading Series Anthology (disponível para consulta em sala de aula / available for classroom usage) 
 

01 Caderno de capa dura (48 folhas) sem espiral e sem estampa / Hardcover notebook 48 pages without spiral and with no                     
decorated margins 

01 Caderno Meia Pauta Capa Dura com Espiral / Spiral Bound Writing Notebook 

01 Pasta transparente com grampo trilho./ Clear plastic folder with clasp. 

01 Pasta em plástico, fina, com elástico (azul transparente)/Thin, plastic folder with elastic (transparent blue)  

02 Pasta Apresentação A4  transparente, 2 bolsos (plástica) / Transparent Two-pocket A4 Presentation Folder (plastic) 

01 Pen Drive de 16GB - armazenar fotos e vídeos produzidos em sala de aula. - Devidamente etiquetado com o nome e ano do                       
aluno. / 16GB Flash Drive - Used for saving students' pictures and videos - Clearly labeled with the student’s name and                     
Grade. 

01 Pasta catálogo com 50 plásticos (Espessura Extra Média) /  Portfolio with 50 plastic sheets (Medium Thickness) 

10 Envelopes Plásticos 4 furos para pasta catálogo - A4 Extra Médio / A4 plastic sheets with 4 holes for Portfolio (Medium                      
Thickness) 

 
 

http://la.scholastic.com/en/books/prime-mathematics-coursebook-2a
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5. Ciências / Science 
LIVRO(S) 

DIDÁTICO(S) 
BOOKS 

 Bring Science Alive! Exploring Science Practices - NGSS (student online subscription & student textbook) Publisher: TCI 
Scott Foresman Science – Grade 2 (2010 Diamond Edition) Publisher: Pearson (disponível para consulta no Laboratório de                 
Ciências / available for classroom usage). 

02 Pote de massa de modelar (150g) - verde para meninos/ azul para meninas / Package of modeling clay (150g) - green for 
boys / blue for girls 

01 Pasta DAS Branca - 500g / DAS White Clay - 500g 

01 Prancheta em plástico acrílico A4 / A4 Acrylic Clipboard 

 6. Artes / Arts 
02 Canetas POSCA - cores quentes (vermelho, laranja, amarelo, rosa, roxo etc.) 

01 Bloco de Desenho A3/ A3 Drawing Pad 

01 Pincel Chato tamanho 4/  Flat paint brush size 4 

02 Lápis 2B 

02 Lápis HB 

01 Pote de tinta acrílica (250 ml) (em uma das seguintes cores: preto, branco, azul escuro ou azul claro)/ pot of acrylic paint (250 ml)                        
(in one of the following colors, black, white, dark and  light blue) 

01 Caneta nanquim 0.5mm/ Nankim  0,5mm 

01 Caneta nanquim 1,0 mm/ Nankim 1,0mm 

01 Pacote de Massa Cerâmica Fria Branca DAS 500g - DAS Modeling material (air drying) White in color 

         01 Resma de papel A4/ Ream of  A4 paper 

         01 Tela de pintura 50x60cm 

7. Música/ Music 

01 Flauta doce germânica / German Flute 

01 Pasta catálogo preta – 20 plásticos / Portfolio with 20 plastic sheets (Black Cover) 

8. Informática/ Computers (IT) 
01 Fone de ouvido que seja confortável na cabeça da criança (evitar os que ficam caindo, muito folgados). Microfone 

desnecessário. Os intra auriculares não são adequados. Aconselhável enviar num saco novo de sapato por questão de higiene e 
organização. Deve ser entregue, identificado com o nome da criança, no primeiro dia desta aula/ Comfortable headphones 
for your child’s head (avoid those that are too loose). Preferably without microphone. Earphones are not appropriate. Please, 
send the headphones in a new shoebag for organization and hygiene reasons..  Must be handed in on the first day of 
Computer Class, labeled with the child’s name. 

9. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL / PERSONAL SUPPLIES 
ATENÇÃO: A lista abaixo é de material pessoal do aluno. Todos os itens serão utilizados pelo aluno nas aulas dos Programas de Inglês e                        
de Português, NÃO DEVERÃO SER ENTREGUES NA ESCOLA, MAS DEVERÃO SER REPOSTOS SEMPRE QUE NECESSÁRIO. 
NOTE: The material list below is for a student’s personal use. These items will be used in both the English and Portuguese Programs. They                        
should not be delivered at School, but should be replaced whenever necessary. 

01 Estojo Completo (identificado com o nome do aluno) contendo / Complete pencil case (labeled with the student's                 
name) containing : 
- 4 lápis grafite 2B / 4 regular 2B pencils 
- 4 Ecolápis grafite Jumbo triangular N° 2, HB Justificativa: Permite a perfeita acomodação dos dedos das crianças na  
fase de alfabetização, preensão correta (indicador, polegar e dedo médio) e provoca menos cansaço ao segurar.  
- 1 tesoura sem ponta de boa qualidade / 1 Pair of scissors with rounded tips (good quality) 
- 1 Apontador com depósito jumbo / enclosed jumbo pencil sharpener 
- 2 borrachas macias record (verde ou branca) / 2 soft erasers (white or green) 
- 2 colas em bastão (repor, se necessário) / glue stick (replace whenever needed) 
- 2 canetas marca-texto de cores diferentes / 2 highlighters in different colors 
- lápis de cor - 12 cores / 12 colored pencils 
- canetinhas hidrocor finas - 12 cores / 12 thin markers 

01 Régua rígida 30cm. Preferível se tiver ambos: centímetros e polegadas - identificar com o nome da criança / Rigid ruler                    
(30cm) with both inches and centimeters, if possible - labeled with child’s name 

01 Garrafa d’água (identificada com o nome do aluno) / Water bottle (labeled with student`s name)  

01 Kit contendo escova, creme dental e fio dental / A small case with toothbrush, toothpaste, and dental floss 
 


