
Musicalização

DICA FERA:
Quando possível reutilize os materiais de 
anos anteriores.

01 – Caderno brochurão (capa dura) 96 
folhas;
01 – Caderno brochurão (capa dura) 48 
folhas;
01 –  Pasta plástica com elástico 20mm;
01 –  Agenda escolar (uma página por dia, 
espaçamento de 1,5 cm entre as linhas);
01 – Fone de ouvido de celular;
02 – Dados;
01 – Estojo completo com lápis, borracha, 
apontador e lápis de cor;
02 – Tubos de cola branca pequenos;
04 – Tubos de cola bastão;
12 – Lápis preto n.º 02;
02 – Borrachas macia;
01 – Apontador com depósito;
01 – Tesoura sem ponta;
01 – Régua de 30cm;
01 – Régua geométrica;
01 – Caixa de lápis de cor;
01 – Conjunto de canetas hidrocor. 

01 – Caderno de música pautado capa dura 48 folhas – Grande 

Material do Aluno: Materiais de Artes

01 – Caderno de desenho com espiral (s/ 
seda) 50 folhas – usar o mesmo do ano 
passado;
01 – Pote de tinta PVA 100ml (amarela ou 
verde);
01 – Pote de massa de modelar 500 
gramas – (amarela ou verde);
01 – Tubo de cola bastão 20 gramas;
02 – Tubos de cola branca 35 gramas;
01 – Aquerela pastilha 12 cores com 
pincel;
01 – Pincel chato de cabo amarelo;
01 – Batedor de espuma;
01 – Camiseta velha para pintura.

Vale Coletivo

01 – Bloco de papel 180g - A3 (420mm X 
297 mm) colorido;
01 – Bloco de papel 180g - A3 (420mm X 
297 mm) Branco.

Visando melhor aproveitamento dos materiais de papelaria, os pais podem adquiri-los em forma de Vale Coletivo.
 

Todos os materiais individuais, inclusive lápis, borracha, apontador, régua e colas devem ser identificadas com o 
nome do aluno.

Observações:

LISTA DE MATERIAIS
2.º ano - 2022



Livros

3ºBimestre1ºBimestre

O que vamos construir
Autor: Olivier Jeffers
Editora Salamandra 

Aula de Carnaval e outros poemas
Autor: Ricardo Azevedo
Editora Ática

4ºBimestre2ºBimestre

Pedro compra tudo e Aninha dá
recados
Autora: Maria de Lourdes Coelho
Editora Cortez

O pequeno Gui
Autor: Mario Ramos
Editora WMF –Martins Fontes


