
 

 

 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental I 

2º ANO - 2022 
 

MATERIAIS (Identificados com o nome) 
 

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL: 

 
Ficam na mochila: 

● 1 caderno (grande), com capa dura, 96 folhas: para a aula  

● 1 caderno (grande), com capa dura, 96 folhas: para os temas 

● 1 estojo para guardar lápis  

● 2 lápis apontados 

● 2 borrachas macias (brancas) 

● 1 tubo de cola bastão grande (repor sempre que terminar) 

● 1 pasta plástica A4, com elástico  

● 1 apontador com depósito 

● 1 caixa de lápis de cor 

● 1 garrafa para água, transparente e toalhinha para o lanche 

 

Ficam na caixa organizadora de plástico, com tampa,  individual (tamanho aproximado: 15 cm de altura, 

30 cm de comprimento, 25 cm de largura) no Colégio: 

● 1 caixa de giz de cera grosso, curto 

● 1 estojo de caneta hidrocor, ponta média  

● 1 tesoura escolar, sem ponta 

● 1 tubo de cola branca, 90g (repor sempre que terminar) 

● 1 caixa de massinha de modelar SOFT, e  potinho com tampa para guardar. 

● 50 folhas A4, 120g (duras), brancas 

● 50 folhas A3, 120g (duras), brancas 

 

 
MATERIAL DIDÁTICO DE AQUISIÇÃO OBRIGATÓRIA – 2ºANO 
 

● Projeto UNOi Educação:  

Matemática  
Língua Portuguesa 
Trajeto i (Módulos 1 e 3). 
Inglês 
 

Responsável pela venda: Livraria Wal Livros (Livros Ajudam a Pensar) 

Telefones: (51) 35169969 e (51) 993009692 

e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com 
 

A Wal Livros realizará alguns plantões de vendas diretas no Colégio, das 8h às 18h. Segue o cronograma 

de datas: 
  

JANEIRO  12/01/2022 

FEVEREIRO  17/02/2022 

 
IMPORTANTE: O projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: plataforma de conteúdos digitais, 
livros didáticos impressos e complementos pedagógicos. O login digital da plataforma é válido somente 
para o ano letivo de 2022. 

● Programa Líder em Mim - Responsável pela venda: Somos Educação - Plataforma Livro Fácil.  
 



 

 

 

 

Link para compra online:  https://www.livrofacil.net/ 
 

Passo a passo para aquisição online: clique aqui!  

 
 

● Livro Didático de Ensino Religioso - Coleção Semear Juntos - Plataforma SM Direto  
  

Link para compra online: https://www.smdireto.com.br/ 
 

Voucher e passo a passo detalhado para aquisição online: clique aqui! Voucher válido até 01/03/2022. 
 
 
OBRAS LITERÁRIAS  

O projeto Literário, integrante da Proposta Pedagógica do Colégio, prevê as leituras obrigatórias que serão 
indicadas pela professora. Utilizaremos a Plataforma Elefante Letrado para a realização das leituras. 

 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

● A agenda será no formato digital, pelo Goole Chat; 

● Ao longo do ano letivo, havendo necessidade, poderão ser solicitados outros materiais de uso coletivo; 

● Todos os materiais, inclusive o uniforme de uso completo e obrigatório, deverão estar com a identificação 
do(a) aluno(a). 

 
 

ANO LETIVO 2022 
 

Abaixo, destacamos algumas datas importantes: 
 

14/02 Início do ano letivo para os alunos NOVOS de Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio; 

15/02 Início do ano letivo para todos os alunos de Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio; 

16/02  Início do ano letivo - Educação Infantil 

16, 17 e 18/02 Período de Adaptação – Educação Infantil –Horários reduzidos 

REUNIÕES 

14/02 Reunião de Pais – Educação Infantil – 19h 

14/02 Reunião de Pais – 1º ano Anos Iniciais – 19h 

21/02 Reunião de Pais – 2º e 3º ano dos Anos Iniciais – 19h 

23/02 Reunião de Pais – 4º e 5º ano dos Anos Iniciais – 19h 

 
 

Acesse: https://www.redeicm.org.br/stellamaris/ 
 

Av. Cel. Mário Antunes da Veiga, 453. Centro.     
Fone: (051)3485-1390 e 3485-8011VIAMÃO – RS 
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