
 
 

 

       

COLÉGIO SANTO AGOSTINHO – UNIDADE GUTIERREZ 

LISTA DE MATERIAL 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL / 2º ANO 

 

Os materiais deverão ser marcados com o nome completo do aluno, colégio, disciplina e 

série e encapados com plástico (cadernos e livros). Durante o ano, o material deverá ser 

reposto sempre que necessário. 

 

1. MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO 

• 07 cadernos brochurão, vertical, pauta azul, linha sombreada azul 0,7 x 0,7 com margem, 

mínimo de 40 fls.: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia/Geography, 

Ciências/Science, História, Língua Inglesa, Ensino Religioso. Evitar caderno de capa 

dura. Não será permitido caderno com espiral. 

• 01 caderno, capa dura, 96 fls., sem pauta: Música. (poderá ser mantido o caderno do 

ano anterior). 

• 01 pasta plástica transparente com elástico (espessura fina e tamanho adequado à 

mochila): Para Casa e circulares. 

• 01 pasta catálogo, com 50 plásticos (mais resistentes) já colocados: Produção de texto. 

• 05 sacos plásticos, tamanho ofício, sem furo e mais resistentes (sem identificação do 

aluno). 

• 01 régua de plástico, 30 cm. Não adquirir régua de metal nem maleável. 

• 01 caixa de Material Dourado (111 peças). 

• Estojo escolar marcado com o nome do aluno, contendo: 

✓ 01 tesoura sem ponta, com o nome gravado. 

✓ 01 borracha macia. 

✓ 01 apontador com reservatório. 

✓ 04 lápis pretos. Não será permitido o uso de lapiseira. 

✓ 01 caneta marca texto (cor clara). 

✓ 01 caixa de lápis de cor. 

✓ 01 cola branca (líquida ou bastão). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. BIBILOTECA DE SALA 

• 02 livros de Literatura 7/8 anos (para serem lidos em sala pelos alunos) 

• 03 revistinhas – Histórias em quadrinhos 

 

 DICAS PARA A AQUISIÇÃO DOS LIVROS 

Faixa etária: apesar de considerarmos que a classificação etária dos livros de literatura para 

crianças e jovens apresente diferentes aspectos que precisam ser observados, como a 

qualidade da mediação, a subjetividade de cada um e as experiencias leitoras de cada 

pessoa, sabemos que não é uma tarefa fácil para as famílias escolher um livro adequado 

dentre tantas produções. As crianças de 8 e 9 anos já são leitoras autônomas e já passaram 

por experiências diversas que as possibilitam se debruçar sobre narrativas mais longas e 

complexas.  

Dessa forma, os personagens e o enredo já podem ser mais densos, envolvendo situações que 

exijam reflexão das crianças, convidando-as a pensar sobre si e sobre o mundo. Seguem as 

orientações para aquisição dos livros literários: 

 
1. Observar a qualidade textual considerando os seguintes aspectos: 

• a linguagem vai ao encontro das potencialidades do leitor? 

• amplia seu repertório linguístico? 

• possui um trabalho estético com a linguagem? 

• apresenta consistência e coerência? 

• instiga o desejo das crianças para realizar leituras autônomas? 

 
2. Considerar a qualidade e diversidade de temáticas:  

• o livro atende aos interesses das crianças e aos diferentes contextos sociais e culturais 
em que vivem? 

• os textos possuem preconceitos, estereótipos ou discriminação de qualquer natureza? 

 
3. Verificar a qualidade gráfica:  

• a capa é atraente e possibilita que o leitor faça inferências sobre a obra? 

• a fonte, o espaçamento e a distribuição espacial são adequados às crianças dessa 
faixa etária? 

• apresenta autoria (escritor e ilustrador) e outros dados importantes para a 
contextualização da obra? 

 

 

  



 

 
 

 
3. LIVROS DIDÁTICOS 

a. LÍNGUA PORTUGUESA 

SILVA, Cícero de Oliveira; SILVA, Elizabeth Gavioli de Oliveira; ABROMOVICK, 
Márcia Cristina.  Aprender Juntos 2: Língua Portuguesa: Ensino Fundamental: 2º 
Ano. 8. ed. São Paulo: SM, 2021. (Coleção Aprender Juntos). ISBN: 
9786557442500.  
*Nova edição. 

 
Sugestões de dicionários: 

 
BUENO, Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD, 2018.  

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. Curitiba: 
Positivo. 

 
b. GEOGRAFIA 

SILVA, Leda Leonardo da. Aprender Juntos 2: Geografia: Ensino Fundamental: 2º ano. 
7. ed. São Paulo: SM, 2021.  (Coleção Aprender Juntos). ISBN: 9786557442708.  

*Nova edição. 

 ESSE LIVRO TAMBÉM SERÁ UTILIZADO NAS AULAS DE HISTÓRIA. 
 

d. MATEMÁTICA 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: 2º ano. 4. ed. São Paulo: Ática, 2020. 
(Coleção Projeto Ápis). ISBN: 9788508195701.  
*Kit contendo livro texto, caderno de atividades e Ápis divertido. 
 

 

e. CIÊNCIAS 

BURITI Plus: Ciências: 2º ano. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2018. (Projeto Buriti). ISBN: 
9788516112875. 
*De acordo com a BNCC. 

 
 

f. INGLÊS  

GREGG, Schroeder. Imagine ame: level starter: students book + olp ebook sticker 
ame. 1st edition. National Geographic, 2021. ISBN: 9780357544402.  
 
 
 
CRICHTON, Lucy. Imagine ame: level starter: reading anthology for young 
learners. 1st Edition: National Geographic, 2021. ISBN: 9780357543467. 
 
 



 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 

 
4. AULA DE MÚSICA 

 Flauta doce soprano barroca YRS 24b. 

 

5. LIVROS PARADIDÁTICOS 

   Os livros paradidáticos serão solicitados no decorrer do ano letivo. 

 

 

 

1. INÍCIO DAS AULAS EM 2022: 01 de fevereiro. 

2. TRANSPORTE ESCOLAR: O Colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém qualquer 

relação comercial ou contratual com os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela 

contratação desse serviço é exclusiva dos pais ou responsáveis. 

3. UNIFORME DO COLÉGIO SANTO AGOSTINHO: Consultar informações no site. 

4. Nos dias 26/01 a 31/01 enviaremos todas as informações relativas ao ano letivo de 2022 

(reunião de pais, horário de início e término de cada turno). Aguardem as orientações sobre o 

próximo ano com tranquilidade e confiança. O planejamento de 2022 está sendo feito de 

maneira criteriosa e cuidadosa por toda a equipe pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rua Daniel de Carvalho, 1.424 - Gutierrez - CEP: 30441-152 - Belo Horizonte - MG 
Fone: (31) 2532-0606 

E-mail: csagutierrez@santoagostinho.com.br 

ATENÇÃO! 

Solicitamos aos alunos e às famílias que NÃO efetuem o cadastro na plataforma da National 

Geographic Learning, por meio do “access code” disponível na contracapa do livro, até o 

início do período letivo e orientações específicas dos professores de cada série. 
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