
RELAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAL ESCOLAR 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL - 2º ANO 
 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 
- Porta Aberta para o Mundo: Língua Portuguesa - 2º ano / Isabella Carpaneda / Edição: 2019 / FTD / ISBN: 7898683430398 
- Porta Aberta para o Mundo: Matemática - 2º ano / Marília Centurión; Júnia La Scala; Arnaldo Rodrigues / Edição: 2019 / FTD / ISBN: 
7898683430442 
- Porta Aberta para o Mundo: Ciências - 2º ano / Ângela Gil; Sueli Fanizzi; Olga Gil / Edição: 2019 / FTD / ISBN: 7898683430497 
- Porta Aberta para o Mundo: Geografia - 2º ano / Edilson Adão; Laercio Furquim Jr. / Edição: 2019 / FTD / ISBN: 7898683430596 
- Porta Aberta para o Mundo: História - 2º ano / Alfredo Boulos Júnior / Edição: 2019 / FTD / ISBN: 7898683430541 
- Crescer com Alegria e Fé 2: Ensino Religioso / Ednilce Duran; Glair Arruda / Edição: 2018 / FTD / ISBN: 7898652404849 
- Dicionário de Alfabetização Língua Portuguesa – Eu Gosto Mais / Edição: 2018 / IBEP / ISBN: 9788534230438 
- Programa Bilíngue: Super Minds Level 1 Student's Book with DVD-ROM / ISBN: 9780521148559 | Super Minds Level 1 Workbook with 

Online Resources / ISBN: 9781107482951 / Editora: Cambridge University Press  
*Os livros devem ser entregues identificados com o nome completo do aluno e entregues a professora regente, quando solicitado. 

**Serviço opcional: A escola fez parceria com a plataforma Árvore de Livros. Uma biblioteca digital com grande acervo de livros paradidáticos. No início 

do ano letivo, cada estudante receberá uma senha para acesso opcional da biblioteca. Valor da assinatura anual R$ 50,00. 

 
PROJETO SUPERLEITORES E SUPERESCRITORES 
- Valor de R$ 120,00 (março/2022) para edição digital e impressa do Projeto Superleitores e Superescritores. Livro produzido pelo 

estudante ao longo do ano letivo. 

- Valor de R$ 110,00 (julho/2022), material didático do Projeto Pensamento Computacional. 

 
MATERIAIS QUE FICAM NA MOCHILA 
01 pasta fina com elástico 
01 estojo com lápis preto, borracha grande, apontador de 
caixinha, cola em bastão, tubo de cola branca (90g), tesoura sem 
ponta (com nome gravado) 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 estojo de canetinhas hidrocor fina (12 cores) 

01 caixa de giz de cera colorido 
01 régua inquebrável de 30cm 
01 saquinho de material dourado 
01 garrafinha para água 
01 toalha pequena 

Obs.: Materiais diferenciados poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo para a realização de atividades específicas. Os itens acima devem conter 

a identificação do aluno. Este material deve ser zelado e reposto pela família ao longo do ano. O uniforme escolar também deve ser identificado com o 

nome completo do aluno. A agenda escolar e o aplicativo são de uso diário e obrigatório.  

 
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (FICAM NA SALA) 
01 caderno grande capa dura / 48 folhas / brochura (Língua 
Portuguesa) 
01 caderno grande capa dura / 48 folhas / brochura (Matemática) 
01 caderno grande capa dura / 48 folhas / brochura (Ciências) 
01 caderno grande capa dura / 48 folhas / brochura (Geografia) 
01 caderno grande capa dura / 48 folhas / brochura (História) 
01 caderno de desenho capa dura / 96 folhas / espiral (Arte) 
01 pasta de plástico com grampo de plástico (sem folhas plásticas) 
01 caixa de giz de cera (12 cores) 

01 caixa de canetinha hidrocor grossa (12 cores) 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 pincel chato para pintura 
02 blocos criativo 32 folhas grossas (235x325mm) 
03 blocos de papel branco A3 Canson (140g/m²-297x420mm) 
100 folhas de papel sulfite colorido (215x315mm) 
03 massas de EVA para modelar 
01 kit origami sem segredos 
01 caneta preta retroprojetor 

*Os itens acima devem conter a identificação do aluno. Esse material deve ser entregue em sacola identificada com o nome completo do aluno.  

 
MATERIAIS PEDAGÓGICOS (KIT) 
02 folhas de cartolina laminada (verde e prata) 
01 folha de cartolina dupla face (rosa) 
01 folha de papel crepom (laranja) 
02 folhas de papel celofane (laranja e azul) 
01 folha de papel cartão (verde)  
02 metros de plástico adesivo transparente 

02 rolos de fita gomada 
01 fita adesiva colorida  
01 pacote de palito de picolé (amarelo) 
01 pote de 250g de tinta guache (branca) 
01 tela de pintura 30x40

 

- Pensando em melhor atendê-lo, as papelarias disponibilizarão uma taxa fixa para o kit Pedagógico. Quem aderir a esta modalidade de compra não 
precisará se preocupar com a entrega desses materiais, pois eles serão encaminhados diretamente para a escola. Os kits poderão ser adquiridos nas 
Papelarias Risk ou Florida. 

- Orientação para quem aderir à compra do kit: entregar o comprovante de compra no mesmo dia da entrega do material, não esquec endo de fazer 
constar o nome completo da criança. 
- Orientação para quem não aderir à compra do kit: os materiais devem ser entregues em sacola distinta da usada para o material que fica na sala, mas 

também identificada com o nome do aluno. 
- A entrega do material deve ser feita no ginásio da escola, no dia 26 ou 27 de janeiro, das 8h às 11h e das 14h às 17h. 
- Uniforme Escolar: La Salle Store localizada no Colégio La Salle Núcleo Bandeirante ou em nossa loja on-line: www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle/ 

Atenção: A entrega dos materiais nas datas programadas é de fundamental importância para nossa organização, bem como, para a professora destinar 
à devida atenção aos familiares e alunos no primeiro dia de aula. Alertamos que ocorrerá grande tempo de espera para entrega tardia, pois a mesma 
estará sujeita à disponibilidade de um funcionário para conferencia, pois não serão recebidos em nenhuma hipótese em sala de aula. O Plano de 

Execução das listas de Materiais está disponível na Secretaria Escolar do Colégio La Salle Núcleo Bandeirante – Telefone: (61)3552-1494. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lojapluriforme.com.br&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGY1utXZB-P3vX0nfO4Qy1hoPuitQ

