
 

 

 

LISTA DE MATERIAL – 2022 

  2º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL – INTEGRAL  

 

Avisos importantes:  

1) Prezar pela simplicidade dos materiais. 

2) Comprar apenas o solicitado, evitando excessos.  

3) Evitar a compra de materiais de personagens, que são mais caros e não trazem qualquer benefício 

ao processo educativo das crianças. 

4) Reaproveitar os materiais utilizados na série anterior e que estejam em bom estado. 

5) Respeitar as medidas indicadas para os cadernos, lápis, pastas etc, pois tais indicações têm 

motivação pedagógica. 

6) Durante o ano serão solicitados materiais de uso permanente para reposição, conforme a 

necessidade. 

7) Identificar todo o material escolar e peças do uniforme com nome completo. 

8) A agenda anual será entregue no início do ano letivo.  

9)  Os cadernos não devem ser encapados, apenas identificados a lápis com o nome completo do(a) 

estudante na primeira folha. No início do ano, o(a) estudante confeccionará a sua capa e na 

sequência solicitaremos que encapem com plástico adesivo transparente. 

 

DIVERSOS:  

• 01 Caderno de linguagem, capa dura – 96 folhas, com margem, brochura universitário, tamanho 

200 mm X 275 mm; 

• 01 Caderno quadriculado, capa dura - 96 folhas, com margem, UNIVERSITÁRIO 5x5 MM, Tamanho: 

200 x 275mm; 

• 01 jogo Material Dourado Individual de madeira. Contendo 111 peças, caixa de madeira, 

IDENTIFICADO. * Sugestão: aproveitar o do 1º ano; 

• 01 jogo Alfabeto Móvel completo– mínimo de 72 peças. * Sugestão: aproveitar o do 1º ano; 

• 01 pasta fina com elástico (para folha A4); 

• 02 blocos de creative paper (32 folhas duras, formato 325mmx235mm, 120g/m2, 8 cores);  

• 2 lápis pretos nº 2 (com nome), triangular (fino);  

• 01 tesoura escolar sem ponta, simples, (gravar nome); 



 

 

• 02 borrachas brancas - com nome; 

• 01 régua de 15 cm- com nome; 

• 01 apontador com depósito - com nome; 

• 01 caixa de lápis de cor – triangular (fino) – com nome; 

• 01 estojo escolar simples com duas divisórias (com zíper); 

• 01 jogo de canetinhas – com nome; 

• 03 tubos de cola bastão (40g);  

• 01 pote de massa para modelar 150g;  

• 01 revista Passatempo; 

• 01 revista picolé; 

• 01 revista para colorir; 

• 02 cadernos de desenho simples – tamanho aproximado A4 (um será usado em inglês); 

• 01 livro de literatura apropriado para a idade de 6 a 7 anos para a biblioteca de sala; 

• 01 gibi EM BOM ESTADO – não enviar gibi Turma da Mônica Jovem; 

• 01 camiseta adulto para aula de artes IDENTIFICADA; 

• 1 Caderno pequeno pautado para o Clube do Livro – 46 folhas. 

 

MATERIAIS QUE PERMANECERÃO NA MOCHILA  

• 1 Escova de dentes com protetor (identificada com nome completo); 

• 1 Creme dental (identificado com nome completo); 

• 1 Escova de cabelo ou pente (pequena, identificada com nome completo); 

• 1 Garrafinha para água (identificada com nome completo); 

• 1 par de chinelos;  

Obs.: Os materiais de higiene devem vir dentro de uma bolsa (tipo necessaire) identificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

• KIT FAÇA LÍNGUA PORTUGUESA – 2º ano - Ensino Fundamental I - Autores: Angélica Prado e Cristina 

Hulle  – Editora: FTD. Edição 2020.  (PARTE 1 E 2, OFICINA DA ESCRITA, FAÇA VOCÊ MESMO) – ISBN 

7898683436048 

 

• LIGAMUNDO – MATEMÁTICA – 2º ano - Ensino fundamental I - Autora: Eliane Reame, Matemática – 

Editora: Saraiva. 1ª edição 2018. ISBN 9788547234638 

 

• APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS – 2º ano - Ensino fundamental I - Autor: Obra coletiva concebida, 

desenvolvida e produzida por SM Educação (Organizadora) – Editora: SM. 7ª edição 2021. ISBN 

9786557442609 

 

• INGLÊS - KIDS' WEB 2 - 3RD EDITION.  Editora Richmond. ISBN: 9788516119515 

OBS.: a editora disponibilizará, para as famílias que desejarem, a venda on-line, com desconto especial. 

Enviaremos as informações para compra em breve.  

 

• LIVRO DE LITERATURA: O menino que tinha medo de errar.  

Autor:  Andrea Viviana Taubman, Carrossine Camila (Ilustrador) Editora Zit, 2012. ISBN: 978-

8579330896. 

  

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Taubman+Andrea+Viviana&text=Taubman+Andrea+Viviana&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Carrossine+Camila&text=Carrossine+Camila&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks

