MATERIAL ESCOLAR 2022
2º Ano – Ensino Fundamental

Em breve, com a alegria de sempre, daremos início juntos ao 2º ano!
A seguir, enviamos a listagem dos materiais para o ano letivo de 2022.
Para a organização e manutenção dos materiais que devem ser trazidos à escola diariamente,
solicitamos que todos os itens estejam identificados com o nome da criança.
Contamos com a ajuda de vocês para o controle e a reposição dos materiais sempre que
necessário.
Boas férias e até a volta às aulas!

Material de Uso Pessoal e Diário
1

Caderno de desenho grande, 100 folhas, capa dura

1

Estojo com divisórias e elásticos para os lápis (os alunos devem usar apenas um estojo com
todos os materiais)

3

Lápis nº 2B (não é permitido o uso de lapiseiras)

2

Borracha macia (solicitamos que sejam materiais simples e não parecidos com brinquedos
ou com formatos de bicho, espaçonaves etc.)

1

Apontadores com depósito

1

Tesoura sem ponta (de inox)

1

Régua transparente 15 cm

1

Caneta marca texto (cor clara)

1

Conjunto de canetas hidrográficas finas (12 cores)

1

Conjunto de lápis de cor (12 cores)

1

Caixa de giz pastel (12 cores)

2

Colas bastão (sugerimos a marca Pritt)

2

Caneta Soft Point porosa, Faber Castell, preta (tipo futura, ou da marca Stabilo, Pen 68)

1

Pasta catálogo A4 com 50 plásticos grossos

1

Pasta plástica A4 com elástico (fina)

1

Mochila de rodinhas (o tamanho deve ser adequado para carregar as pastas – A4)

1

Avental ou blusão usado (dos pais) para as aulas de Artes

1

Squeeze

4

Gibis

1

Caderno brochura universitário capa dura (96 folhas)

1

Material Dourado individual/do aluno em madeira (62 peças)
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Livros Paradidáticos
MEU BAIRRO É

FELPO FILVA

ASSIM

ETEVILDO E A

O ALUÁ DO

FESTA DO PIJAMA

MACACO E OUTRAS
MACAQUICES

Autor(a): Cesar Obeid
Editora Moderna

Autor(a): Eva Furnari
Editora Moderna

Autor(a): Telma

Autor(a): Silvana

Guimarães

Salerno

Editora do Brasil

Editora Difusão
Cultural do Livro - DCL

ISBN: 9788516103705

ISBN: 9788516051822

ISBN: 9786558179221

ISBN: 9788536806709

Importante: para uma melhor diversidade de títulos, autores e editoras, não adotaremos a
solução da PAR Literatura, portanto, a compra dos livros paradidáticos poderá ser realizada
nas lojas de preferência.

Material Didático
Agenda
Apostilas do Sistema de Ensino Anglo
Plataforma Digital Plurall
O Líder em Mim (OLEM)
Mind Makers
English Stars

Valor
R$ 2.099,00

A compra do Material Didático poderá ser feita à vista ou parcelada em 10 vezes no cartão de
crédito a partir do dia 17 de janeiro, diretamente na escola.
Importante: a Solução Educacional Anglo consiste em apostilas físicas e no acesso completo
aos conteúdos digitais da Plataforma Plurall, isto é, videoaulas gravadas, plantões de dúvidas
online, apostilas digitais, vídeos de resolução de exercícios, aulas ao vivo, provas, simulados
e trabalhos.
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