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LISTA DE MATERIAIS - 2º Ano do Ensino Fundamental – 2022 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

• O Colégio Madre Bárbara prima pela organização e funcionalidade dos seus processos, por isso, é 
de fundamental importância que TODO material esteja pronto no primeiro dia de aula, 16.02.2022, 
inclusive os livros didáticos. 

• Os cadernos serão identificados nas capas pela professora (a família pode colocar o nome da 
criança na parte interna para organização do 1º dia) e deverão ter margem no lado direito de cada 
página.  

• Todos os materiais devem estar identificados. 

• É muito importante observar a qualidade dos materiais adquiridos, como por exemplo a tesoura: 
uma tesoura de qualidade possibilita ao aluno realizar os seus trabalhos com maior eficiência. 

• Sugere-se o reaproveitamento dos materiais escolares de um ano para o outro, visando a um 
consumo consciente: tesoura, régua, estojo, mochila, etc. 

• O uso do uniforme é obrigatório. Solicitamos que todo uniforme seja identificado com nome 
bordado do aluno ou com caneta de tecido na parte interna. Os uniformes são comercializados 
pelas empresas: Sandriná e Tedesco, sendo que os endereços das mesmas estão no site do colégio. 

 

MATERIAIS PARA USO INDIVIDUAL (devem ser trazidos na mochila, no 1º dia de aula, com identificação 

em todos os itens): 

• 1 caderno grande com linhas simples, brochura (capa dura), não espiral, 80 ou 96 folhas (com 
margem do lado direito de cada página); 

• 1 caderno: para o PROGRAMA LEM (utilizar preferencialmente o mesmo caderno do primeiro ano, 
para quem já era aluno do colégio). Para os alunos novos: 1 caderno grande com linhas simples, 
brochura (capa dura), não espiral, 80 ou 96 folhas (com margem do lado direito de cada página); 

• 1 pasta plástica, tamanho ofício, aba elástico, 4cm (espessura), para uso diário; 
• 1 régua de 30cm, transparente e não flexível; 
• 1 garrafinha de água (uso diário); 
• 1 estojo com:  2 lápis de escrever nº 2, 1 borracha e 1 apontador com depósito; 
• 1 tesoura pequena com ponta redonda (observar o modelo para destro ou canhoto); 
• 1 tubo de cola branca, lavável, 110g cada; 
• 1 caixa de lápis de cor, 12 ou 24 cores; 
• 1 caixa de giz de cera (“curto” – 15 cores); 
• 1 conjunto de canetinhas hidrográficas, fina, 12 ou 24 cores; 
• 100 palitos de picolé (separados de 10 em 10, com um atilho em cada conjunto); 
• 1 saquinho de organza (tamanho 30x40cm) para guardar os palitos.  

MATERIAIS QUE FICARÃO NA SALA DE AULA (estes materiais deverão ter identificação em todos os itens 

e ser entregues em uma sacola, no 1º dia de aula, com o nome da criança na sacola também): 

• 1 foto 3x4; 
• 1 caderno grande com linhas simples, não espiral, com 48 folhas (para aulas de inglês, com margem 

do lado direito de cada página); 
• 1 caixa de massa de modelar, a base de cera, com 12 cores, 180g; 
• 1 pote com tampa, 500g, para armazenar a massinha de modelar; 
• 1 bloco do colégio (adquirir na Reprografia - xerox do colégio); 
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• 7 sacos plásticos, sem furos, tamanho ofício; 
• 1 bloco de folhas de desenho brancas, tamanho A3, 120g/m²; 
• 50 folhas de desenho brancas, tamanho A4, 180g/m²; 
• 50 folhas de desenho, coloridas, tamanho A4, 180g/m²; 
• 50 folhas de ofício brancas, tamanho A4; 
• 25 folhas, “neon”, tamanho A4, 75g/m²; 
• 1 folha de E.V.A. com glitter (qualquer cor); 
• 1 folha de E.V.A comum (qualquer cor) 
• 1 papel crepom (qualquer cor); 
• 1 conjunto de cola colorida, com 6 cores; 
• 1 conjunto de tinta têmpera guache, com 6 cores; 
• 1 pano multiuso, para limpeza do pincel; 
• 1 camiseta, grande, para as aulas de artes; 
• 1 cola glitter, 35g, qualquer cor; 
• 1 pincel chato n° 8. 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

 

• Os livros deverão ser adquiridos durante as férias, no período anterior ao início do ano letivo 
(16/02/2022), trazendo-os no 1º dia de aula. 

• Identificar na primeira página (dentro) o nome completo da criança. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Livro:  SHINE ON 2 – Student Book Premium Pack 

Autoras: Susan Banman Sileci e Patrick Jackson 

Editora: Oxford University Press 

ISBN: 9780194069113 

Sugestão de site para a compra do livro: www.disal.com.br/madrebarbara com 
desconto e entrega do material pela escola.  

Livro: Matemática da Minha Vida – 2º ano (2 volumes) 

Autora: Ana Cristina Rangel 

Editora: Neemi 

ISBN: Não tem. 

Sugestão: Brincasa, Cometa e Wessel (Lajeado) 

http://www.disal.com.br/madrebarbara
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Livro: LÍDER EM MIM - Guia de atividades para o 2º ano              

Editora: Ática 

Compra do livro: LIVRO FÁCIL, com desconto e entrega do material pela escola, 
com frete gratuito até 25.01.2022. 
1º) Acessar: http://www.livrofacil.net/#madrebarbara-rs 
2º) Escrever o código: madre2022; 
3°) Seguir os passos solicitados no site. 

Livro: Ensino Religioso - Semear Juntos 2 

Autor: Hortensia Muñoz Castellanos e outros                       

Editora: SM                                          

ISBN: 9786557440230 

COMPRA: Acesse o portal SM Direto - link:   https://www.smdireto.com.br 
Voucher: 141022F18 

https://www.smdireto.com.br/

