
Lista de material escolar 2022 – 2º ano 

Ensino Fundamental 1ª Fase 

 

Reunião de pais:    24/01/2022  

   

Manhã: 9h30 Tarde: 15h30 

Início das aulas   25/01/2022 
Os alunos deverão trazer somente os materiais de uso pessoal. 

 

INFORMAÇÕES 
GERAIS 

• Os materiais serão solicitados pela professora na 1ª semana de aula. 

• Não receberemos materiais no dia da reunião. 

• O material escolar deverá ser etiquetado, identificando nome 
completo do aluno e o ano do Ensino Fundamental. 

CADERNOS • 2  cadernos de brochura tamanho universitário (48 folhas) capa dura na cor 
azul; 

• 100 folhas de fichário tamanho universitário; 

• A agenda escolar deverá ser adquirida no bazar e será entregue aos 
alunos no primeiro dia de aula. 

Arte  • 1 Bloco de papel colorido A4; 

• 1 caneta permanente preta ponta média; 

• 1 pacote de lenço umedecido; 

• Obs.: A fim de evitarmos desperdício, conforme os projetos forem se 
desenvolvendo, outros materiais de Arte poderão ser solicitados. 

 

MATERIAIS 
DE USO 

PESSOAL 

 

• 4 lápis grafite; 

• 1 conjunto de canetinhas hidrocor com 24 cores; 

• 1 borracha branca pequena; 

• 1 apontador com depósito; 

• 1 caixa de lápis de cor 24 cores triangular; 

• 1 marca texto amarelo; 

• 1 tubo de cola bastão 40g; 

• 1 régua transparente de 15 cm; 

• 1 tesoura escolar sem ponta com o nome do aluno; 

• 1 pasta plástica transparente fina e com elástico. 

• 20 sacos plásticos; 

• 1 pacote de folhas sulfite (100 folhas) 

• 2 pacotes de lenços umedecidos; 

• 2 caixas de lenço de papel; 

• 1 material dourado do aluno em madeira ou E.V.A; 

• 1 fone de ouvido com fio para uso individual ; 

 
 
TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
Utilizaremos os aplicativos Pense Matemática e Aprimora de Língua Portuguesa, ambos da empresa 
Positivo. A licença de adesão destes aplicativos terá um custo anual de R$200,00 . O boleto referente 
ao pagamento da anuidade será emitido pela Tesouraria do Colégio.  

 

Repor conforme 
a necessidade. 



Lista de material escolar 2022 – 2º ano 

Ensino Fundamental 1ª Fase 

 

LIVROS DIDÁTICOS e PARADIDÁTICOS 

 

 

 

 

 

Projeto Ápis  Matemática - 2ºano - 
4 ed.  
Autores: Luiz Roberto Dante 
Editora: Ática 
ISBN: 9788508195701  
+caderno de atividades 

 

No Capricho - A - 2ª ed. 
Renovada - Caligrafia integrada 
com ortografia e gramática. 
Autoras: Isabella Carpaneda,   
Angiolina Bragança 
Editora: FTD 
ISBN: 9788583920458 

 

 

 

Aprender Juntos 2 -Língua 
Portuguesa  
Autores: Cícero de Oliveira Silva, 
Elizabeth G. de Oliveira Silva e 
Márcia Cristina Abromovick 
Editora: SM 
ISBN: 9786557442500 
 

 SHINE ON 2 - WITH ONLINE PRACTICE 
STUDENT BOOK & EXTRA PRACTICE 
SB ENHANCED DIGI PK (BR)      
AUTORES: Helen Casey 
EDITORA OXFORD 
ISBN 9780194069113 
 

 

 

 
 

 
 
HISTÓRIA/ GEOGRAFIA E 
CIÊNCIAS – material 
confeccionado no colégio. 
 
O material de História, 
Geografia e Ciências relativo ao 
primeiro semestre deverá ser 
adquirido no bazar e as 
professoras entregarão às 
crianças no início de fevereiro. 
 

 

 
 

 
LIVRO LITERÁRIO 

 
Titulo: Você Troca? 
Autor: Eva Furnari  
Editora: Moderna 

 ISBN:9788516073275 
 
 

 
 

OBS.: 
HISTÓRIA/ 

GEOGRAFIA 
E CIÊNCIAS 

 

 
HISTÓRIA/ GEOGRAFIA E 
CIÊNCIAS – material 
confeccionado no colégio. 

No mês de Junho o material de 
HISTÓRIA /GEOGRAFIA e 
CIÊNCIAS relativo ao segundo 
semestre  deverá ser adquirido 
no bazar para que as crianças 
possam recebê-los em Agosto. 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


