


Todos os momentos apresentam possibilidades de aprendizado para os estudantes. Sendo assim, a aquisição dos
materiais escolares é uma boa oportunidade para que cada criança reflita sobre o consumo consciente, o
combate ao desperdício e adquira boas atitudes que levem em consideração a sustentabilidade.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Todos os materiais escolares de 2021, que estiverem em bom estado de uso,
podem ser reutilizados em 2022, caso sejam solicitados nesta lista de material (inclusive os cadernos). Ademais,
todo o material deve estar identificado com o nome da criança.

2º ANO

DISCIPLINA TÍTULO FOTO DA CAPA

Língua
Portuguesa

Português – Aprender Juntos – 2º Ano. Cicero de
Oliveira Silva e Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva. Editora
SM. Edição atualizada — 2021 — de acordo com a BNCC.

Matemática

Matemática – Projeto Ápis. Vol. 2. Luiz Roberto Dante.
Ed. Ática. Edição atualizada – 2020.

Ciências Projeto Ápis. Vol. 2. Rogério G. Nigro Ed. Ática. Edição
atualizada – 2020.



Geografia Aprender Juntos. Leda Leonardo da Silva. Vol. 2. Ed. SM –
Santa Maria. Edição atualizada — 2021 — de acordo com
a BNCC.

História Aprender Juntos. Raquel dos Santos Funari e Mônica
Lungov. Vol. 2. Ed. SM – Santa Maria. Edição atualizada -
2021 - de acordo com a BNCC.

Educação

Financeira

Construindo Valores – Educação Financeira e

Empreendedorismo. Álvaro Modernell. Ed. Mais Ativo$.

5ª Edição.

Dicionário Dicionário Aurélio. Autor: Aurélio Buarque de Holanda.
Editora Positivo. Edição Atualizada.

OU

Outro que já possua.

Língua Inglesa Livro didático (Programa bilíngue) Smarty

2/Student’s book.

Autoras: Michele Guerrini, Izabella Hearn, Lois

May. 1a edição – 2019. Editora SM.

Atenção: Esse livro só pode

ser adquirido pela internet,

no site da Editora SM:

www.smdireto.com.br

http://www.smdireto.com.br


Atenção: confira o nome do livro e do autor, bem como se o volume do livro corresponde à série.

LIVROS LITERÁRIOS / PARADIDÁTICOS

1º trimestre: “E o dente ainda doía”.
Autora: Ana Terra.
Editora: DCL.

Livro para o Projeto Formativo nas aulas de
Empreendedorismo.
“A menina cata-vento”.
Autora: Débora Bianca.
Editora: Sheep.

2º trimestre: “Moral da história… Fábulas de Esopo”
Autora: Rosane Pamplone.
Editora: Elementar.

3º trimestre: “Que História é essa?”
Autor: Flávio de Souza.
Editora: Companhia das Letrinhas.

MATERIAL INDIVIDUAL

QUANTIDADE ITEM USO

● 02g Cadernos grandes pautados – 96 folhas (não
destacáveis).

Para Língua Portuguesa e Matemática.
Realização de registros dos conceitos
sistematizados e de atividades passadas no
quadro.

02 Cadernos grandes pautados – 48 folhas. Para História, Geografia e Ciências.
Realização de registros dos conceitos
sistematizados e de atividades passadas no
quadro.

01 Caderno meia pauta – 48 folhas.
Obs.: os alunos que estudaram no colégio em 2021
podem usar o mesmo caderno de Ensino Religioso.
Os novos alunos devem adquirir o material.

Para Ensino Religioso.

01 Monobloco com pauta, margem e furos — 100 Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e



folhas. escrita para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

01 Bloco A4 – 32 folhas (folhas coloridas – tamanho
325 x 235mm – 120g/m²).

Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e
escrita para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

01 Bloco para desenho A3. Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e
escrita para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

01 Bloco A4 de papel decorado. Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e
escrita para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

02
Pacotes de papel sulfite A4, colorido.

Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e
escrita para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

01 Pasta polionda – fina, com elástico. Para guardar e transportar atividades de
casa e trabalhos.

03 Pastas grampo com trilho. Para guardar e organizar projetos e
atividades, por semestre, e para as
atividades de Empreendedorismo.

01 Pasta envelope (plástico). Para arquivar e transportar as
atividades de Inglês.

01 Pacote de palitinhos de picolé. Para a construção dos conceitos
matemáticos.

01 Pasta catálogo (com 30 plásticos). Para arquivar as produções de
Redação.

01 Espiral para encadernação 7mm. Para a encadernação de alguns trabalhos
realizados pelos alunos.

01 Capa para encadernação A5 transparente. Para a encadernação de alguns trabalhos
realizados pelos alunos.

02 Revistinhas de palavras cruzadas adequadas à
idade da criança (Picolé ou Coquetel).

Para enriquecer o vocabulário e trabalhar a
ortografia.

03 Revistinhas em quadrinhos (gibis). Para enriquecer o vocabulário e exercitar a
leitura.

01 Kit Material Dourado (111 peças). Obs.: os alunos
que estudaram no colégio em 2021 devem usar o
mesmo kit. Os novos alunos devem adquirir o
material.

Para a construção dos conceitos
matemáticos.

01 Caixa de giz de cera em forma de caneta com capa
protetora.

Para atividades e trabalhos diversos
realizados ao longo do ano por todos os
professores da turma.

01 Caneta hidrográfica preta (ponta fina) para Para atividades e trabalhos diversos
realizados ao longo do ano por todos os
professores da turma.



contorno.

01 Marcador de texto (amarelo). Para realizar a técnica do grifamento nas
diferentes disciplinas.

01 01 Estojo completo, contendo: 02 lápis de escrever;
01 borracha; 01 apontador; 01 tesoura sem ponta.

Para uso diário na realização das diversas
atividades propostas em sala de aula.

02 Tubos de cola bastão (médio). Para atividades e trabalhos diversos
realizados ao longo do ano por todos os
professores da turma.

01 Caixa de lápis de cor (12 cores). Para atividades e trabalhos diversos
realizados ao longo do ano por todos os
professores da turma.

01 Tubo de cola líquida (médio – 110g). Para atividades e trabalhos diversos
realizados ao longo do ano por todos os
professores da turma.

01 Estojo de hidrocor ponta fina (12 cores). Para atividades e trabalhos diversos
realizados ao longo do ano por todos os
professores da turma.

01 Régua de 30 cm. Para atividades e trabalhos diversos
realizados ao longo do ano por todos os
professores da turma.
Para utilizar nas aulas de Matemática.

01 Foto 3X4 (para alunos novatos). Para a carteirinha da biblioteca.

Caligrafia Ziguezague caligrafia - 2º Ano - Editora: Scipione

Para trabalhar a grafia correta das palavras que favorece
a agilidade na escrita e a legibilidade do que se escreve.
Encontra-se à venda na Casa do Colegial da 509 Sul.

Atenção: todo o material deve ser identificado.

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES VISUAIS

QUANTIDADE ITEM

01 Cola branca 110g.

01 Camiseta de adulto usada – para usar nos momentos de pintura – com o nome da criança.



01 Bloco A3 – 32 ou 30 folhas (folhas coloridas – 120g/m²).

01 Bloco de desenho A4 branco 140g, 20 folhas - Para o caderno de Artes (ENCADERNAR).

01 Tinta guache 250ml (marrom ou azul).

01 Pincel chato - n°18.

Obs: O caderno de Artes (bloco encadernado) é de uso obrigatório.

Alunos do Sagrado possuem desconto na Casa das Artes.

Em 2022, outros materiais de Artes poderão ser solicitados à medida que houver necessidade de acordo com as

atividades propostas pela professora.


