
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

Ensino Fundamental I – 2º ano - 2022 
 

 

Utilizaremos o material do Sistema Ari de Sá (SAS), composto pelas seguintes 
disciplinas: 
- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- Ciências 
- História + Geografia 
- Arte 

 
Além disso, o Sistema já contempla os 4 livros paradidáticos, bem como caderno de 

atividades suplementares e de produções textuais. 
 

Observações importantes: 

 O material contempla três exemplares de cada disciplina. As entregas dos kits estão 
previstas para JANEIRO, ABRIL e JULHO de 2022. Elas serão feitas diretamente na 
escola. 

 Os livros de Arte e Inglês serão entregues no primeiro kit, pois são organizados em 
volume único. 

 Os livros estarão disponíveis para compra através do site www.ciadolivro-educacional.com.br. 
Disponível a partir do dia 22 de novembro de 2021. 

 
Ensino Religioso 
Diálogo Inter-Religioso – 2º ano – 1ª Edição- SP: 2017 

Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto 
Editora: FTD 
ISBN: 9788596009904 

 
Inglês 
Programa Bilíngue International School – composto por: kit de materiais didáticos do aluno, 
ferramentas tecnológicas educacionais, plataforma gamificada e games educacionais. 
Pagamento por boleto disponível no Portal do Aluno (R$ 720,00 anuais divididos em 
12xR$60,00) 

 
 

Cadernos: 

1 brochura com margem, vertical, grande, capa dura, com 96 folhas, cor azul, para Língua 
Portuguesa; 

 
1 brochura com margem, vertical, grande, capa dura, com 96 folhas, cor vermelha, para 
Matemática; 

 
1 brochura com margem, vertical, grande, capa dura, com 96 folhas, cor verde, para Ciências; 

http://www.ciadolivro-educacional.com.br/


”O Colégio dos Santos Anjos deve se distinguir pela arte de ensinar.” 

(Madre Maria São Miguel) 

 
 

1 brochura com margem, vertical, grande, capa dura, com 96 folhas, cor amarela, para 
História + Geografia; 

 
1 brochura com margem, horizontal pequeno, capa dura, com 48 folhas, para Ensino 
Religioso; 

 
1 caderno grande, pautado, de Música, para as aulas de Música. 

 
 

Material de uso pessoal: 

 
- 3 lápis pretos; 
- 1 borracha; 
- 1 apontador; 
- 1 tesoura de ponta redonda; 
- 1 tubo de cola bastão; 
- 1 tubo de cola branca; 
- 1 caneta marca texto amarela. 
- 1 régua de 30cm; 
- lápis de cor; 
- canetinha; 
- giz de cera; 
- 1 agenda do ano 2022, para anotações diárias, tamanho A5. 

 
 

Material de uso coletivo (entregar para a professora da turma em data marcada 

posteriormente): 
- 1 pacote de papel A4 (500 folhas); 
- 1 durex largo; 
- 1 metro de contact transparente; 
- 2 pacotes de papel mágico multicolor A4 – 5 folhas; 
- 2 placas de EVA nas cores verde e laranja; 
- 2 placas de EVA com glitter nas cores amarela e laranja; 
- 1 pacote da coleção Ecocores – composê P/B – Novaprint; 
- 1 caneta permanente (retroprojetor) na cor azul. 

 
Atenção: 

1) Marcar o nome em toda peça do uniforme do aluno. 
2) Etiquetar todo material individual com o nome do aluno. 

3) O material para as experiências de Ciências será solicitado aos alunos quando necessário, bem 

como, qualquer material inerente às atividades planejadas por outra matéria durante o ano. 
 


