
 

Circular informativa – Manuais escolares 

2º ano de escolaridade 

Colégio do Sardão, 4 de julho de 2017 

 

Exmos Pais/Encarregados de Educação, 

 

Enviamos a informação relativa aos manuais escolares adotados para o 2º ano de escolaridade, 

no próximo ano letivo de 2017/2018. 

À semelhança do ano transato, os manuais de Língua Inglesa poderão ser fornecidos pelo 

Colégio do Sardão, no início do ano letivo (em setembro). Para isso, terão de preencher o 

destacável que segue na presente circular, de forma a indicarem se estão interessados na sua 

aquisição através do Colégio. Este destacável deverá ser enviado para a Secretaria do Colégio 

até ao próximo dia 14 de julho. O valor da sua aquisição é o valor aplicado nos livros.  

Este valor será pago, juntamente com a mensalidade de setembro de 2017. 

 

Com os meus cumprimentos, 

 

 A Diretora Pedagógica, 

Sandra Fernandes 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

__________________________________________, Encarregado de Educação do aluno 

___________________________________________, do __º ano de escolaridade, turma ___, 

do/a professor/a __________________________, estou    / não estou     interessado/a, na 

aquisição dos manuais de Língua Inglesa, a partir do Colégio. 

 

Ass. Enc. Educação: _______________________________ Data: ____/____/_______ 

 

 



 

Manuais para o 2º Ano de Escolaridade 

 

Material – 2º Ano de Escolaridade 

→ Três cadernos A4 pautados (sem espiral);    → Tesoura de bicos arredondados; 

→ Um caderno A4 quadriculado (sem espiral);    → Cola (batom); 

→ Sebenta        → Capa de elásticos A4;  

→ Capa de argolas A4 (duas argolas);     (todo o material deverá estar identificado) 

→ Lápis nº2;         

→ Esferográficas: azul, vermelha, verde, preta; 

→ Afia; 

→ Borracha; 

→ Material de pintura; 

→ Régua de 20 cm; 

 
Área Disciplinar 

 
Manual Editor Autores ISBN 

 
Português  
 

Plim 2 (manual + 
livro de fichas) 

Texto Editores 
Paula Melo 

Marisa Costa 

978-111-11-4322-0 

(manual) 

978-972-47-5448-2 

(fichas) 

 
Estudo do Meio 
 

Plim 2 (manual + 
livro de fichas) 

Texto Editores 
Lília Espadinha 

Mari João Dimas 

978-111-11-4328-2 

(manual) 

978-972-47-5454-3 

(fichas) 

Matemática 
Plim 2 (manual + 
livro de fichas) 

Texto  Editores 
Henriqueta 
Gonçalves 
Célia Mestre 

978-111-11-4325-1 
(manual) 

978-972-47-5451-2 
(fichas) 

 
Educação Moral e 
Religiosa Católica 
 

O Tesouro 
Secretariado 
Nacional da 
Educação Cristã 

Vários 
978-972-8690-97-7 

 

 
Língua Inglesa 

Smiles 2-  Pupil’s 
Book  
Smiles 2 -  Activity 
Book 

Express 
Publishing 

Jenny Dooley 
Virginia Evans 

978-1-4715-1236-0 
(Pupil’s Book) 

978-1-4715-0702-1 
(Activity Book) 

 


