Lista de Material Escolar - 2022
Ensino Fundamental - 2º Ano
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA
Qtd.

Descrição

Qtd.

Descrição

01

Caderno de artes - 48 folhas

01

Pacote de lantejoula

02

Cadernos grandes capa dura 96 folhas

01

Pacote de palito de sorvete colorido

01

Caixa de giz de cera grosso com 12 cores

01

Pacote de papel dobradura colorido tamanho A4

01

Caixa de tinta guache com 12 cores

03

Pacotes de glitter

01

Caixa de tinta plástica

01

Pincel chato número 14

01

Caneta permanente preta

20

Plásticos transparentes com furos A4

01

Cartolina branca grande

01

Rolo de papel crepom

03

Folhas de color set tamanho A4

01

Tela para pintura em algodão 20x30 cm

03

Folhas de papel cartão tamanho A4

01

Tubo de cola branca líquida

250

Folhas de papel sul te A4 branco

02

Tubos de cola bastão pequena

01

Pacote de etiquetas brancas

MATERIAL PARA MOCHILA
Qtd.

Qtd.

Descrição

Descrição

01

Apontador com depósito

01

Flauta doce germânica

02

Borrachas macias

01

Garrafa de água

01

Caixa de lápis de cor com 12 cores

01

Kit de higiene pessoal

01

Camiseta branca sem estampa para pintura, em um

06

Lápis gra te

01

Pasta com elástico na 245 x 335

01

Régua de 15 cm

01

Tesoura sem ponta

tamanho maior que a criança utiliza normalmente
01

Conjunto de canetas hidrográ cas 12 cores

01

Estojo com divisões

01

Jaleco branco, manga longa e com o nome do aluno
(laboratório)

INÍCIO DAS AULAS: 26/01/2022
Todo material escolar deverá estar identi cado com nome completo e turma. O mesmo deverá ser
entregue na reunião de apresentação:
21/01/2022 – 2° ano A (manhã) às 18h
24/01/2022 – 2° ano B (tarde) às 18h
Livro de Caligra a
Capa

Título

Autor

Editora

Marcha Criança 2º ano - Caligra a com ortogra a e gramática

Armando
Coelho Maria Teresa

Scipione
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Edição 2020

Livros de Leitura
Bimestre Capa

Título

Editora

1º

OS TRÊS PORQUINHOS E O LOBO ESPORTISTA – Dad Elementar
Squarisi / Marcia D. Fonte
Você já viu um lobo executar manobras no skate? E uma onça fazer gol num
jogo de futebol? Não? Em “Os três porquinhos e o lobo esportista”, tudo isso
acontece. Esta é uma fábula em que a bicharada se diverte a valer com jogo e
brincadeiras. Mas não é só isso. Você entenderá a linguagem dos bichos falantes
e descobrirá como eles lidam com valores como perdão, solidariedade amizade
tolerância.

2º

MEU AMIGO DINOSSAURO – Ruth Rocha

Melhoramentos

Divertido e cativante, este livro conta a história do dinossauro Joaquim,
que um dia apareceu no jardim de Miguel e passou a fazer parte da
família. Educado e inteligente, Joaquim brincava com as crianças,
ajudava nos afazeres domésticos. Gradualmente passou a ensinar um
pouco de ciências: de onde vem o petróleo? Como ele se forma? E por
que é tão importante na nossa vida?
3º

HERÓIS À VISTA – Thays Martinez (Autor), Guilherme Alvernaz Globinho
(Ilustrador)
Heróis à vista é uma homenagem à história de Boris, personagem determinante
na aprovação da lei que garante o acesso de cães guia a locais de uso coletivo
no Brasil. Heróis à vista conta a história de Boris, um cãozinho que desde
pequeno sonhava em ser herói assim como seu pai e sua avó, e isso signi cava
tornar se um cão guia. Depois de enfrentar desa os, como car longe da
família, e um treinamento pesado, Boris nalmente ganha a missão de ser o
guia de Luiza, uma garotinha cega com muitas habilidades e a vontade de ser
detetive e viver muitas aventuras pelo mundo. Heróis à vista também traz
re exões sobre a prática do desapego, o sentido da vida e como lidar com as
diferenças.

4º

COM QUAL PENTEADO EU VOU? – Kiusam de Oliveira

Melhoramentos

Uma obra fundamental para pautar a diversidade e a beleza que existe em cada
criança, independente de com qual penteado ela vai. ... Para homenagear seu
bisavô nessa data tão importante, suas bisnetas e seus bisnetos irão escolher
penteados lindos para participarem da comemoração.

Líder em Mim (Socioemocional)
Este material estará disponível no link: www.livrofacil.net/#domussapiens-sp
No site, quando solicitado, utilize o código Domus@ para ter acesso.

UNIFORME DO COLÉGIO – USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO
Ciclo

Peças - Verão

Peças - Inverno

Fund. I

Bermuda, camiseta com manga, regata e
machão.

Calça, camiseta manga curta/longa, moletom,
jaqueta, segunda pele branca e legging.

LOCAIS DE VENDAS
HDION CONFECÇÕES
Rua Maestro Frederico Nano, 456 – Vila Progresso – Jundiaí-SP
Telefones: 4526-1783 – 99532-5267

fi

fi

fi

fi

fl

CONFECÇÃO COCO LOCO UNIFORMES
Rua do Retiro, 556 – Anhangabaú – Jundiaí-SP
Telefones: 4586-8980 - 4586-8981

