
               Lista de Materiais 2022 

 

   

Materiais:_________________________________ 
 

04 fitas Durex coloridas (4 cores diferentes); 
01 pacote de folhas de desenho  A4 (120g) – 50 unid.; 

01 pacote de papel criativo Color Set (120 g) - 50 unid; 

01 pacote de folhas A3 branca – 50 unid.; 
01 pacote de folhas A3 coloridas – 20 unid.; 

02 gibis; 
02 livros de leitura usados; 

Diversas tampinhas plásticas, que serão materiais de 
contagem; 

 

01 Caixa Plástica organizadora (23x 17x 14 cm)  

Contendo: 
01 tesoura sem ponta de boa qualidade (observar o 

corte para destros e canhotos); 
01 tubo de cola branca de 90g.;  

02 colas em bastão;  
01 pincel chato n°8; 

01 copo plástico resistente para lavar o pincel; 
01 caixa de tintas guache (12 cores); 

01 caixa giz (fino / 12 cores); 

01 massa de modelar Soft Baby Color ; 
01 caneta permanente preta; 

01 camiseta para pintura (de adulto e usada);  
100 palitos de Picolé coloridos; 

01 novelo de lã; 
01 agulha de alinhavo; 

02 lixas para madeira; 
 

Material de uso diário (mochila):  

01 pasta plástica (fina) com elástico – para temas de 

casa;  
01 caderno universitário (96 folhas). Sugestão: capa 

dura e SEM picotes para destaque na lateral; 
01 caixa de lápis de cor (mínimo12 cores)  

01 estojo de caneta hidrocor (mínimo12 cores) 
01 guardanapo de tecido para lanches com nome 

01 régua de 30 cm (plástico transparente e resistente) 
01 garrafa de água 

01 estojo contendo: 

04 lápis pretos n° 2  
01 borracha  

01 apontador de boa qualidade  
02 canetas “gel” 

01 caneta marca texto amarela 
01 garrafa de água  

   
Educação Física:______________________________   
Camiseta e abrigo da escola;  

Calção ou bermuda de coton/lycra azul marinho; 
Rabicó para cabelos compridos; 
Tênis apropriado para práticas esportivas. 
 

 

 

 
 

Música:______________________________________ 
Cantarolando no 2º ano / 2022 (Disponível na 
Livraria Pérola). 
 

Livros:_____________________________________  
 

Português: Projeto Ápis, Língua Portuguesa 2º ano – 
Ana Trinconi, Terezinha Bertin, Vera Marchezi 

4ª. edição, São Paulo: Ática, 2020  
  

Matemática: Projeto Ápis, Matemática 2º ano - Luiz 
Roberto Dante. 4ª. edição. São Paulo: Ática, 2020.   
 

 

Projeto de literatura 1º Trimestre:  

Livro: A Escola do Marcelo. Ruth Rocha. Ed. 

Salamandra 
 

Os livros de literatura do 2º e 3º trimestre serão 
solicitados no decorrer do ano. 
 

 
   

Organização inicial 2022: 

 
• Reunião de Pais com Professores e Equipe Diretiva: 
- 17/02 - 18h30min - Turma 121 
 

- 21/02 - 19h - Turmas 122 e 123 

 
1º dia de aula - Trazer na mochila: Estojo com lápis 
de escrever, lápis de cor, borracha, apontador, 
tesoura e cola; estojo com canetinhas hidrocor e giz 
de cera; pasta plástica; lanche, toalha, guardanapo e 
garrafinha com água.  

 

IMPORTANTE: Na 1ª semana de aula, a professora 

irá orientá-los a respeito de quando deve ser o envio 

dos demais materiais e dos livros. (Não enviar no 1º 

dia de aula).  
 

• Início do Ano Letivo 2022 – 17/02 (quinta-feira) 

 

2º Ano – Ensino Fundamental 


