
 
LISTA DE MATERIAIS 2022 

2º ano EF 

LIVROS 

DIDÁTICOS 

RSB - ESCOLAS 

COLEÇÃO NAUTAS 

Livros de: LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 

CIÊNCIAS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ENSINO 

RELIGIOSO, ROBÓTICA, AMPLIANDO ROTAS. 

 

 

https://loja.edebe.com.br/ 

PARADIDÁTICOS A MENINA MUQUERELA 

Autora: Ana Neila Pirillo 

 

EI, DESCONECTA! 

Autora: Angélica Rodrigues 

Ed. Edebê 

https://loja.edebe.com.br/ 

NO TEMPO EM QUE A TELEVISÃO MANDAVA 

NO CARLINHOS 

Ruth Rocha 

Editora Salamandra 

PROGRAMA 

BILÍNGUE 

Material didático, recursos de aprendizagem e 

acompanhamento pedagógico. 

Boleto à parte: 12 x R$ 119,00 

 

PAPELARIA EM 

GERAL 

 

✔ 03 cadernos brochura capa dura (grande), de 50 folhas (recomendamos 

utilizar os cadernos do ano passado que ainda contenham folhas em 

branco) 

✔ 01 conjunto de canetas hidrocor 

✔ 01 tesoura com ponta arredondada 

✔ 01 pasta catálogo com 50 plásticos 

✔ 01 pasta grande fina com elástico 

✔ 01 caneta marca texto 

✔ 02 tubos de cola líquida 

✔ 02 tubos de cola bastão grande 

✔ 01 porta crachá com gancho 

✔ 01 pasta com presilha contendo 10 sacos plásticos grossos (para 

avaliações) 

✔ 01 pincel chato pequeno 

✔ 01 caixa de tinta (pintura a dedo) 

✔ 01 caixa de sapato pequena, vazia e decorada para guardar material de arte 

✔ 01 revista para recorte com muitas páginas, figuras e palavras 

✔ 01 bloco de papel canson branco A4 – gramatura 180g 

✔ 01 bloco de papel canson colorido  

✔ 01 calculadora simples 

✔ 01 material dourado (individual) 

https://loja.edebe.com.br/
https://loja.edebe.com.br/


 
✔ 01 livro paradidático adequado à idade das crianças, com letras grandes e 

etiquetado com o nome na capa. Permanecerá no “Cantinho da Leitura” 

até o final do ano letivo.  

✔ 01 dicionário escolar 

✔ 01 estojo 

✔ 01 caixa de giz de cera – 15 cores 

✔ 01 caixa de lápis de cor – 12 cores 

✔ 04 lápis grafite Nº 02 

✔ 01 borracha macia 

✔ 01 apontador com reserva 

✔ 01 régua acrílica de 30 cm 

✔ 01 fita métrica 

✔ 02 saquinhos com fecho tipo ziplock, etiquetados: máscaras limpas(caneta 

azul), máscaras usadas (caneta vermelha) 

 
Orientações: 
 
⮚ OPTAR PELA REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES – tudo o que está em bom 

estado pode ser reutilizado. 

⮚ Identificar cada item do material com o NOME e ano escolar do(a) aluno(a) – 2º ANO. 

⮚ Identificar cada peça de uso pessoal com NOME e SOBRENOME do(a) aluno(a). Em caso de 

esquecimento na escola, a peça será encaminhada para a criança. 

⮚ O uso de uniforme completo e tênis é obrigatório. 

⮚ Organizar a lancheira com o lanche, uma toalha de mão e guardanapo. 

⮚ Máscaras: providenciar diariamente 02 máscaras limpas e protegidas (saquinhos “máscaras 

limpas”), devidamente identificadas. 

⮚ A primeira reunião de pais está prevista para o dia 25/01/2022 (terça-feira), às 13h - 

presencial. Neste dia, os materiais poderão ser entregues para a Professora. Acomodar todo 

o material solicitado em sacola grande, etiquetada com o nome da criança. 

⮚ Início das aulas dia 27/01/2022. 

⮚ Início do período complementar: 10/01/2022. 

⮚ Comunicação com a escola: App IsCool – O cadastramento para o uso do App ocorre a partir 

do início das aulas. 

Orientações para a realização do cadastro no App: https://youtu.be/kvPj6qWefvs 

⮚ Para informações sobre organização escolar, composição de notas, alimentação entre outros, 

realizar a  leitura do Guia dos Pais, disponível no website da escola: 

https://icjcoracaodejesus.com.br/  

 

https://youtu.be/kvPj6qWefvs
https://icjcoracaodejesus.com.br/uploads/guias/Guia_dos_Pais-Ensino-Fundamental-II-Ensino-Medio.pdf

