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LISTA DE MATERIAL – 2022
2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

ESTA LISTA ENCONTRA-SE NO SITE DA ESCOLA: www.escolasanti.com.br

● 1 agenda Escola Santi de 2022**
● 1 caderno universitário espiral, capa dura, pautado 96 folhas.
● 1 estojo completo com: 3 lápis grafite, 2 borrachas, apontador, 1 caneta marca texto

amarela, tesoura e cola bastão*
● 1 régua de 30 cm*
● 1 caixa de lápis de cor
● 1 pasta plástica fina com elástico*
● 1 Pasta plástica com presilha, modelo romeu e julieta, com 10 sacos plásticos. Será usada

nas aulas de música. Caso já tenha, o aluno poderá continuar usando a do ano passado.
● 1 camiseta usada de adulto (para as aulas de artes)
● 1 gibi
● Squeeze*
● 1 calculadora

Materiais para ter em casa (para as lições)
▪ 3 dados

LIVROS

Mini-dicionário

1 Apostila de Caligrafia**
1 Apostila de Lição de Casa**
1 Apostila de Inglês**
1 Caderno de Atividades**

Matemática
Ligamundo – 2º ano
Autora: Eliane Reame da Silva
ISBN: 9788547234638
Editora Saraiva

Literatura
Estes são os títulos dos livros que serão lidos ao longo do ano letivo. Eles deverão permanecer
guardados em casa e ser enviados para a escola mediante o envio de comunicado pela Agenda
Edu, indicando a data de início da leitura.

Poesia fora da estante
organização Vera Aguiar
Editora Projeto
ISBN: 9786587299013

Contos de Fadas de Perrault, Grimm, Andersen e outros - edição bolso de luxo.
Apresentação Ana Maria Machado
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Editora Clássicos Zahar
ISBN: 9788537802748

O pequeno vampiro
Angela Sommer-Bodenburg
Editora WMF Martins Fontes
ISBN: 9788578274078

Observação: outros livros poderão ser solicitados ao longo do ano que não estão nesta lista, pois
fazem parte de projetos ou sequências de estudos em que os alunos participam da escolha dos
títulos.
Segue título que será lido nas aulas de Inglês:

The very hungry caterpillar
Eric Carle
ISBN: 9780140569322
Editora Puffin

OBS.: Este é um livro importado e precisa ser encomendado junto às livrarias. O prazo de
entrega pode levar até 7 semanas, por isso solicitamos que a compra seja feita o quanto antes.

IMPORTANTE

● Os materiais marcados com * deverão estar sempre dentro da mochila.
● Os materiais marcados com ** são produzidos pela escola e entregues ao aluno pelo

professor (incluídos na taxa de material).
● Todo material deverá ter o nome do aluno, inclusive os materiais do estojo.
● O uniforme também deve ter o nome do aluno.
● Para maior durabilidade dos livros e cadernos, sugerimos que sejam encapados.
● Os materiais que forem terminando deverão ser repostos.
● O material deverá ser trazido à escola  no 1º dia aula.
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