LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2022
2° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
“Uma educação baseada no amor e não no temor, ou à força,
constrói e estimula, dá confiança e segurança aos educandos.”
NMPE – 120 (Nosso Modo Próprio de Educar - Documento Oficial das Filhas de Jesus)

INFORMAÇÕES GERAIS
●

Dia 25/01 – Divulgação das listas, acolhida dos alunos e entrega de todos os materiais
IDENTIFICADOS - Horário: 14h às 17h25.
❖ Nesse dia, a família deverá informar, por escrito, como será o retorno da criança
para casa: transporte escolar, portão da rua Cristóvão Colombo ou Expresso.
❖ A partir de 26/01, horário regular das aulas: das 12h40 às 17h25.
❖ REUNIÃO DE PAIS: 29 de janeiro, sábado, das 08h às 09h30- Pedimos que
compareça apenas um responsável por família para evitarmos aglomeração.

CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE MATERIAIS:
25/01: Entrega dos materiais de Língua Portuguesa e estojo.
26/01: Entrega dos materiais diários.
27/01: Entrega do livro de Matemática e livros literários.
28/01: Entrega do livro de Religião, material de arte e de música.
ORIENTAÇÕES
● Todo o material deve ser etiquetado com o nome do aluno, em local bem visível;
● Todo material do ano anterior, que estiver em bom estado, poderá ser reaproveitado;
● Livros literários e outros materiais de papelaria serão solicitados durante o ano
letivo.
LÍNGUA PORTUGUESA
William Cereja e Thereza Cochar
● Livro: Português Linguagens 2º ano. Autores:
Magalhães. 7ª edição - São Paulo: Atual. 2019. (ISBN 978-85-5769-207-7)
MATEMÁTICA
● Livro: Presente Matemática 2 – Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis. 5ª edição
-São Paulo: Moderna, 2019 (ISBN 978-85-16-11991-1) - O caderno de atividades NÃO
deve ser comprado. Aquisição exclusivamante pelo site: https://loja.moderna.com.br/
Código PIN: U62K4K

PROGRAMA BILÍNGUE
●

Livros:
Power Up Level 1 Pupil's Book - ISBN 9781108413749
Power Up Level 1 - Activity Book with Online Resources and Home Booklet - ISBN
9781108430036
Autores: Caroline Nixon and Michael Tomlinson
Editora Cambridge University Press

●

1 caderno de desenho tamanho A4 com 50 folhas, espiral.

EDUCAÇÃO RELIGIOSA
● Livro: Semear Juntos 2 – Ensino Religioso / Organizadora SM Educação; 2ª edição - São
Paulo: Edições SM, 2020 (ISBN 978-65-5744-023-0)
CIÊNCIAS
● Livro: Ligamundo: Ciências 2º ano - Autores: César da Silva Júnior, Sezar Sasson, Paulo
Sérgio Bedaque Sanches, Sonelise Auxiliadora Cizoto e Débora Cristina de Assis Godoy.
1ª Edição - São Paulo: Saraiva, 2018 (ISBN: 9788547234232)
EDUCAÇÃO MUSICAL
● 01 pasta catálogo - com 20 plásticos, etiquetada como “Educação Musical”.
ARTE
Pensando nos cuidados necessários com a higiene, os materiais de arte serão de uso
individual.
Pasta polionda larga 55mm contendo:
● 1 caneta permanente preta
● 1 pincel chato n 6
● pincel chato n 8
● 1 estojo de aquarela
● 1 paninho para limpeza dos pincéis
● 50 folhas de papel sulfite 40 tamanho a4
● 1 pacote de papel colorido (12 cores) color set a4
Obs: O ALUNO DEVERÁ LEVAR A PASTA NO DIA DA AULA DE ARTE.
LIVROS LITERÁRIOS
● 02 livros de Literatura Infantil para a biblioteca de classe (apropriados para a faixa
etária);
● O Gigante mais elegante da cidade - Autores: Julia Donaldson e Axel Scheffler. Editora:
Brinque-Book (ISBN: 978-85-7412-580-0);
● Asa de Papel - Autor: Marcelo Xavier. Editora: Formato (ISBN: 978-8572080934).
MATERIAIS DIÁRIOS: (Todo o material deve ter o nome do aluno, marcado individualmente)
● 01 pasta plástica com elástico, tamanho ofício de 2cm;
● 01 caderno universitário, brochura, capa dura, COM MARGEM, SEM DESENHO NA FOLHA
DO CADERNO, com 48 folhas;
● 01 agenda escolar 2022
● 01 caderno de cartografia sem papel de seda e sem margem, capa dura, com 96 folhas
(formato: 275mm x 200mm);
● 01 régua de 30 cm;
● 01 kit de material dourado de madeira (1 centena, 10 dezenas e 100 unidades);
● 02 gibis (apropriados para a faixa etária);
● 02 revistas de passatempo (ex:colorir, cruzadinha...);

●
●
●
●

01 revista para recorte (adequada para a faixa etária);
01 jogo pedagógico adequado para faixa etária;
03 caixas de massa de modelar (base de amido) com 12 cores ( Arte e Bilíngue também
usarão);
01 pote plástico pequeno com tampa de rosca para massinha.

ESTOJO contendo:(Todo o material deve ter o nome do aluno, marcado individualmente)
● 01 cola bastão de 40g;
● 01 cola líquida de 90g;
● 02 lápis grafite;
● 01 apontador com depósito;
● 01 tesoura sem ponta com o nome gravado;
● 01 borracha;
● 01 caixa de lápis de cor;
● 01 estojo de canetinha hidrocor.
OBSERVAÇÃO: A família deverá ficar atenta à organização e reposição do material de
uso constante do estojo, principalmente colas, lápis e borracha.

