
 

                         LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 

                               2º ANO 

I - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
 

 Os cadernos e livros, deverão ser encapados com plástico transparente incolor e 
identificados com etiqueta na capa (nome e ano).  

 O estojo completo deve estar diariamente na mochila do aluno. 
 Marcar todos os materiais com nome da criança e o ano. 
 Não recomendamos o uso de lapiseiras.  
 O material deverá ser enviado no dia da disciplina, quando os alunos receberem o 

horário ecolar 2022. 

II - MATERIAL INDIVIDUAL 

 

 1 estojo (simples e grande de fecho-éclair) com: 1 apontador (com depósito), 2 
borrachas, 5 unidades de lápis preto nº 2, 1 marca de texto amarelo 

 1 tesoura média, sem ponta,+ ou - 13cm de comprimento – com nome gravado - 
Tramontina (sugestão de marca)  

 1 caixa de lápis de cor - 12 cores Faber Castell (sugestão de marca)  
 1 estojo de pilot fino Pilot Color Faber Castell (sugestão de marca)  

 1 estojo de pilot grosso Pilot Color  Faber Castell  (sugestão de marca)   
 1 tubo de cola - 90g Polar  (sugestão de marca)   

 1 régua 30cm 
 1 tela de pintura 20X30 
 1 pacote com botões sortidos 
 1 saco de material dourado   (só para alunos novos) 
 4 pastas com trilho, transparentes, incolores  
 1 pasta classificadora plástica verde,  tamanho A4, com 20 plásticos (Espanhol)    

OBS: Os alunos antigos deverão utilizar a pasta do ano passado, se estiver em 
bom estado. 

 1 pasta tamanho A4, plástica, transparente amarela, com elástico, 2cm (Dever de 
casa) 

 1 pasta classificadora plástica fumê, tamanho A4, com 20 plásticos (Música e Artes)  
Obs:Os alunos antigos deverão utilizar as pastas do ano passado 

 1 caderno grande pautado, brochura, de capa dura – 96 folhas (não comprar com 
espiral) 

 1 caderno meia pauta , de capa dura, com espiral (Aprendendo a Pensar) - Não 
encapar  

 1 caderno pequeno brochura capa dura,  60 folhas (Apenas para os alunos novos)  
Os alunos antigos deverão devolver o caderno do “Bilhete de esforço” junto com 
a lista de material. 

 1 bloco com pauta ¼ formato 155x205mm 
 2 pacotes de Colorset card, tamanho A4, com 24 folhas,  Lumi ou kit (sugestão de 

marca)   
 1 pote de massa de modelar 250g Soft – Acrilex (sugestão de marca)   
 1 fita métrica 
 1 calculadora 
 1 camisa grande branca para pintura (Escolher o tamanho que a camisa fique no 

joelho para proteger o uniforme, substituindo o avental. Alunos antigos poderão 
utilizar a do ano anterior, se  estiver em bom estado.)  

 
 



 

 

(Cont 2º ano) 

 
 

III – MATERIAL INDIVIDUAL DE HIGIENE 

 

 1 guardanapo de pano de 28 cm x 38 cm, aproximadamente, para o lanche (vir 
diariamente) 

 1 escova de dentes com protetor apenas para as cerdas 
 1 escova ou pente de cabelo 
 1 necessaire 
 1 garrafa plástica (vir diariamente) 

 

O material de higiene deverá ficar na mochila do aluno e 
 vir diariamente para o colégio 

Prezados Pais e Responsáveis, 

 

           Pensando no aperfeiçoamento de práticas e de rotinas que visem à formação integral e 

a uma vida mais saudável dos nossos alunos, estamos atentos ao cultivo de bons hábitos de 

higiene bucal na prevenção de doenças.  

Cientes de que, segundo a Associação Brasileira de Prevenção Oral, "a escova de dente 

é um instrumento de higiene oral que provou ser eficiente na prevenção de doenças bucais. 

Porém vários autores verificam que esses instrumentos também são meios favoráveis de 

proliferação de micro-organismos que não são só são originados na cavidade bucal, mas 

também no ambiente onde as escovas de dente são armazenadas. Sendo assim, o modo de 

armazenamento de escova de dente é muito importante, como uma forma para prevenir a 

proliferação de fungos e a transmissão de micro-organismos", solicitamos que, no próximo ano 

letivo, o material de higiene bucal seja mantido na mochila escolar, armazenado em uma bolsa 

plástica própria, devendo ser supervisionado diariamente pelos responsáveis.  A escola 

fará um acompanhamento conjunto diário, além de fornecer no início do ano uma orientação 

mais precisa aos alunos, Docentes e Auxiliares, de que como se deve armazenar 

adequadamente o material de higiene bucal. 

Atenciosamente, 

Assessoria Educacional e Pedagógica 

  

 

 

Todos os materiais com o nome do(a) aluno(a) gravado      



                                                           

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 
 

2º ANO 
 

                RELAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS 
 
 

DISCIPLINAS LIVROS DIDÁTICOS 

 
 

CIÊNCIAS 

 
Ciências – Bilíngue 
 
Receberão o livro no Colégio.  

 
ESPANHOL 

 
 
 
 

 
 
               
 

 
 
Nuevo Recreo 2 - Libro del Alumno 

Edição: 3ª edição,  2014 
Autor: Roberta Amendola (Editora Responsável) 
Editora Santillana  
ISBN: 978-8516093822 

 
 

 
GEOGRAFIA                                                                                                                        

 
 

 
 
Aprender juntos -  Geografia - 2º ano BNCC 
Edição: 7ª edição, 2021 
Autora: Leda Leonardo da Silva 
Editora: SM 
ISBN: 9786557442708 

 

HISTÓRIA 

 
 

 
Aprender juntos -  História - 2º ano BNCC 
Edição: 7ª edição, 2021 
Autoras: Mônica Lungov e Raquel dos Santos Funari 
Editora: SM 

  ISBN: 9786557442654 
  

 
INGLÊS 

 
Inglês – Bilíngue 
 
Receberão o livro no Colégio.  

 

            MATEMÁTICA 

             
 

 
Aprender juntos -  Matemática - 2º ano BNCC 

Edição: 7ª edição, 2021 
Autoras:Angela Leita e Roberta Taboada 
Editora: SM 

  ISBN: 9786557442555 

 



 
 
 

MÚSICA 
 
 

 
 1 flauta doce soprano do tipo Germânica – Marca: Yamaha  

Identificação na flauta e na capa 
 

Os alunos antigos poderão continuar usando a flauta de 2021 

Língua Portuguesa 
 

  
 

 

 
Aprender juntos -  Português - 2º ano BNCC 
Edição: 8ª edição, 2021 
Autores: Cicero De Oliviera, Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva e 
Greta Marchetti 
Editora: SM 

  ISBN: 9786557442500 

 
Brincando de Ler 

Editora Moderna 
Autor: Antônio Houaiss 
ISBN: 9788516103538 
 
 OU 
 
Dicionário Houaiss Ilustrado 
Editora Moderna 
Autor: Antônio Houaiss 
ISBN: 9788516104825 
 
Os alunos antigos podem continuar usando o dicionário 
Ilustrado da Língua Portuguesa - Palavras Tantas Palavras.  

  
Essa Mãozinha vai longe – 2º ano  
Edição: Nova edição 
Autor: Thayanne Gabryelle e Vilza Carla 
Editora: do Brasil 
ISBN: 9786558173151 
 
 

 

 
 

 
LIVROS  

PARADIDÁTICOS 

 
2 LIVROS PARADIDÁTICOS PARA A CIRANDA DE LIVROS 

 

Ressaltamos que é importante que o livro a ser enviado trate de 
temas significativos e adequados para essa faixa etária, tais como 
convivência, natureza, animais, sustentabilidade, aventura, 
esportes e que estimulem, acima de tudo, atitudes e valores 
éticos. 
 

ESCOLHER LIVROS COM MATERIAL RESISTENTE 
 

 

 

https://www.submarino.com.br/produto/133823220/livro-aprender-juntos-portugues-5o-ano-bncc-6a-edicao?pfm_carac=colecao%20aprender%20juntos%205%20ano&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page#author-section
https://www.submarino.com.br/produto/133823220/livro-aprender-juntos-portugues-5o-ano-bncc-6a-edicao?pfm_carac=colecao%20aprender%20juntos%205%20ano&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page#author-section
https://www.submarino.com.br/produto/133823220/livro-aprender-juntos-portugues-5o-ano-bncc-6a-edicao?pfm_carac=colecao%20aprender%20juntos%205%20ano&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page#author-section

