
 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2022 - 2º ano Fundamental  
 

Literários 

1)DRUFS - Eva Furnari - Editora Moderna - ISBN: 9788516104542 

2) O BGA: o bom gigante amigo - Road Dahl - Editora 34 - ISBN: 9788573261295 

 

3) PIPPI MEIALONGA - Astrid Lindgren - Editora Companhia das letrinhas - ISBN: 

9788574067445 

 

4) FELPO FILVA - Eva Furnari - Editora Moderna - ISBN: 851605182X 

 

Língua Portuguesa 

Projeto Presente Língua Portuguesa - 2º ano - Débora Vaz, Elody Nunes Moraes, 

Rosângela Veliago  - Editora Moderna  - 5ª edição - ISBN: 978851611929 

 

Caderno de atividades - ISBN – 9788516120146  

Matemática 

Projeto Presente Matemática – 2º Ano - Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis - Editora 

Moderna - 5ª edição - ISBN: 9788516119911 

 

Caderno de atividades – ISBN: 9788516119935 

 

Ciências 

Ciências: Aprender Juntos – 2º ano - Cristiane Motta – Edições SM – 7ª edição - ISBN: 

9786557442609 

 

Inglês 

Learn with us Level 2 Activity Book with Online Practice – Oxford - ISBN - 9780194908542 

 

Materiais Individuais de papelaria  

1 Caderno quadriculado universitário de capa dura (tamanho do quadradinho: 1x1 – de 

100 folhas);  

3 Cadernos brochuras universitários - 100 folhas (capa dura e lisa nas cores: Azul, Verde e 

Vermelho); 

1 Pasta com elástico (fina - para lição de casa); 

1 Pasta trilho branca transparente com 4 plásticos (para avaliação); 

1 Pasta catálogo com 30 plásticos; 

100 Folhas sulfite A4 branca; 

1 Bloco de canson creme A3; 

1 Bloco de canson, creme, A4; 

 

 

 

 



 

 

 

1 Bloco Criative paper, formato 325 x 235 mm; 

1 Material dourado de madeira ou EVA individual; 

1 jaleco branco para uso no laboratório de Ciências; 

1 caderno de pautas verdes para introdução à letra cursiva (capa dura brochura 48 fls). 

 

Estojo simples contendo: 

1 tesoura sem ponta/ 1 caixa de lápis de cor (12 cores) /1 tubo de cola branca/ 1 jogo 

de canetas hidrocor (ponta fina 12 cores) /1 apontador com depósito /1 tubo de cola 

bastão / 

2 borrachas (sendo 1 reserva)/ 4 lápis grafite (sendo 3 reservas)/ 1 caneta marca texto 

amarela/ 1 régua (15 cm);  

 

Complementares 

2 gibis (sugestão: personagens da Turma da Mônica) 

1 jogo de estratégia: dama, dominó, trilha, baralho, memória, batalha naval, cara a 

cara, imagem e ação júnior, uno, mancala, pega varetas, lince, twister. Os jogos serão 

devolvidos no final do ano. 

 

Arte  

01 pasta polionda tamanho A3 para guardar os trabalhos. 

01 prancheta A4 – de madeira. 

01 avental ou camiseta velha para atividades com tinta. 

Será cobrada uma taxa pela tesouraria para a aquisição do restante dos materiais. 

 

Adquirido na ESCOLA - Agenda Ofélia 2022/ 01 bloco do Ofélia para as atividades 

avaliativas 

 

Somente para os estudantes inscritos no período Integral: 

100 folhas sulfite branca A4 

Caderno de desenho 

Lápis de cor 

Canetinhas hidrocor 

1 jogo para uso coletivo (quebra-cabeça, jogos de tabuleiro etc.) 

1 nécessaire com escova de dente e pasta (ambos devem ser trocados 

periodicamente) 

 

Observações: Os materiais do estojo devem sempre ser repostos. Todos os materiais 

deverão estar DEVIDAMENTE ENCAPADOS E IDENTIFICADOS com nome do estudante. 


