
 
 
 
  

 
 
  

 

Os materiais solicitados nesta lista são essenciais para o desenvolvimento das atividades propostas nos Projetos 

Pedagógicos. Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano letivo.  

 
01 Agenda (Obs. Quem optar pelo fornecimento por parte da escola do material diversificado terá direito a uma agenda 

padronizada da Experimental. Nos outros casos, a agenda poderá ser adquirida na secretaria da escola). 

01 Jogo educativo de acordo com a idade da criança (Opcional) 

01 Caderno grande (de capa dura e espiral) com 96 folhas.   

01 Caderno de desenho (de capa dura e espiral) com 96 folhas. 

09 Classificadores rápidos: 3 azuis, 3 rosas e 3 verdes 

01 Estojo contendo: 03 lápis pretos, 1 borracha, 1 apontador, 1 régua e 1 marcador de texto 

02 Tubos de cola pequenos ou cola bastão 

01 Estojo de hidrocor 12 cores 

01 Caixa de lápis de cor de madeira com 24 cores 

01 Tesoura sem ponta - gravada com o nome 

01 Calculadora simples 

01 Régua 30cm 

01 Classificador resistente com elástico (qualquer cor) -   

02 Gibis para Gibiteca (Opcional) 

01 Revista picolé de acordo com a idade da criança (encontra-se em banca de revistas) 
01 Pasta AZ (cor verde) 
 

❖ PARA USO NA AULA DE ARTES: 

02 lápis grafite – 2B 

02 Pincéis (chatos) nº 04 (Opcional) 

01 Borracha 

❖ PARA USO NA AULA DE INGLÊS: 

01 Classificador resistente com elástico (qualquer cor)  

01 Caderno de desenho (de capa dura e espiral) com 48 folhas. 

❖ PARA O USO DIÁRIO É NECESSÁRIO ESTAR NA MOCHILA: 

01 Toalha pequena para uso no lanche (marcada com o nome da criança) 

01 Garrafinha para água (marcada com o nome da criança) 

 
FARDA: BLUSA E SHORT COM O LOGOTIPO DA ESCOLA / TÊNIS OU SAPATO ANTIDERRAPANTE. 

 

Obs.: O acolhimento às famílias e crianças pela professora, bem como, o material contido nesta lista deverá ser 

entregue à professora da turma, devidamente identificado, nos dias 28 e 31/01/2022, deverá ser agendado, via 

telefone (3014-8250/ 98105-5577), nos dias 19 e 20/01/22. É importante o comparecimento nessa data para que as 

famílias conheçam a professora da turma. Não receberemos materiais nos primeiros dias de aula, pois será priorizado 

o acolhimento das crianças. 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022 

 

01/02/22 - Início do ano letivo Ensino Fundamental (alunos da casa) / acolhimento das famílias do Grupo 5 

02/02/22 - Início do ano letivo Ensino Fundamental (alunos novos) / acolhimento das famílias do Grupo 5 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO – 2022 – 2º ANO 

 



 
01. LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

TÍTULO: Projeto Presente, 2 (2º ano) 

AUTORA: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e Rosângela Veliago. 

EDIÇÃO: 5ª edição 

EDITORA: Moderna. 

 
  Obs.: Venda exclusiva no site da Editora Moderna. 
Segue código do 2º ano para compra no site: S3XUQ0 
 

      02. MATEMÁTICA     
 

TÍTULO: Ligamundo  (2º ano) 

AUTORAS:  Eliane Reame  

EDIÇÃO:1ª edição (2018) 

EDITORA: Editora Saraiva (com caderno de atividades) 

 
 

 

03. INGLÊS 
  

 
TÍTULO: Super Seek and Find 2 

EDITORA: Editora Macmillan 

 

 

 

04. Minidicionário de Língua Portuguesa. (Conforme novo acordo ortográfico) 
 

 

05. LEITURA COMPARTILHADA - 1º TRIMESTRE 
 
 

TÍTULO: Bagunça 

AUTOR: Gabriel Pensador 

EDIÇÃO: Última  edição 

EDITORA: Melhoramentos 

 
 
 
 

 

06. LEITURA COMPARTILHADA - 2º TRIMESTRE 
 

TÍTULO: Coisas de Índio - versão infantil 

AUTOR: Daniel Mundurucu 

EDIÇÃO: Última  edição 

EDITORA: Callis 

 

 



07.  LEITURA COMPARTILHADA - 3º TRIMESTRE 
 

TÍTULO: A Revolução da Rapunzel 

AUTORA: Teca Machado 

EDIÇÃO:  1ª edição 

EDITORA: Plan International Brasil 

 

 

08. CIRANDA DE LIVROS 

 
Três livros de literatura infantil, sendo um na língua inglesa, serão solicitados no momento do  

acolhimento às famílias e crianças, pela professora, nos dias 28/01 e 31/01. 

09. ÁRVORE LIVROS - PLATAFORMA DIGITAL DE LEITURA (ARVORE.COM.BR) 

 

Para potencializar a formação leitora de nossos/as alunos/as, aliando 

tecnologia a um acervo com milhares de livros e conteúdos jornalísticos, 

ampliaremos a nossa ciranda a partir da assinatura da plataforma digital.  

Obs.: A partir do dia 11/01/22 disponibilizaremos maiores informações sobre 

a Árvore de Livros e o código do/a aluno/a para acesso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://livros.arvore.com.br/
https://livros.arvore.com.br/

