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           DOM BARRETO 
           Há mais de 60 anos educando para a vida!  

                       

  LISTA DE MATERIAIS PARA 2022 – 2º ANO 

 

 
 

 

Materiais que deverão ser entregues para professora no dia 24 /01/2022 (1º dia de aula) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5     cadernos capa dura 96 folhas (brochurão /com margem /universitário) – marca Tilibra – Foroni: 

● 1 (vermelho) para Matemática  

● 1 (vermelho) Geografia 

● 1 (azul) para Língua Portuguesa 

● 1 (verde) para História 

● 1 (amarelo) para Ciências Naturais 

 

1     caderno capa dura 48 folhas (brochurão / com margem/ universitário) marca Tilibra – Foroni: 

 

 (poder escolher a cor) para Inglês 

 

1      caderno quadriculado 187mmX245mm com 40 folhas (1 cm x 1 cm) – capa dura – sem margem – marca 

Tilibra 

                                                                                                                                           

1      pasta fina plástica com elástico – cor transparente - para lição de casa (não pode ser polionda e nem de 

papel).  

 

 

1      Gibi 

 

10    sacos plásticos na metragem de 18cmx25cmx0, 05 (não pode ser de celofane ou polipropileno). 

 

10    sacos plásticos tamanho ofício com furo de espessura 0,15 (não pode ser de celofane ou polipropileno). 

 

5       jogos de capas para encadernação transparente e fundo preto. Espiral 9mm  

(Encadernação dos projetos-2022)                           

 

 

*Para alunos novos: Uma pasta de trilho azul marinho com cinco plásticos grossos (015) – tamanho 

ofício. 

 

 

● OBSERVAÇÕES: 

✔ Os cadernos deverão vir encapados e etiquetados com o nome completo do aluno, a disciplina e o ano a 

cursar.  

 

Para aula de Educação Musical 
 

 

 

1   pasta plástica tipo CLEAR BOOK BD – 20S - YES, vermelha – não pode ser polionda, com 20 sacos 

plásticos. 

  



1  flauta doce soprano germânica – marca Yamaha (não pode ser outra marca) – marcar nome completo 
 

na capa da flauta. 

 

 

 

Para sala de Arte 
 

20 sacos plásticos tamanho ofício se furos – espessura 0,15* 

1 pasta de papel Machê – pacote – Acrilex** 

50 folhas de sulfite 120mg – 210mm x 297mm 

1 caneta permanente – preta – 2mm x 297mm – Pilot – Faber Castell 

1 revista para recortes 
 

Observações:  

*Para trabalhos com pasta de papel machê, biscuit e pintura stencil. 

**Somente essa marca é comercializada 

Os materiais de Artes deverão vir em uma sacola à parte, a qual deverá estar identificada com nome 

completo e ano do aluno e entregue na primeira semana de aula para conferência junto às crianças na aula 

de Arte.     
 

 
 

Colocar em envelope (80 cm x 56 cm) de papel manilha (não dobrar ou enrolar)  

Os Materiais que poderão ser entregues pela papelaria. Os pais ou responsáveis que desejarem as papelarias 

poderão solicitar o encaminhamento dos materiais para o Colégio. Os pais encaminharão somente o comprovante 

de compra para a professora. 
 

3 folhas de papel color set azul escuro 

3 folhas de papel cartão vermelho 

2 folhas de EVA de 60cm x 40cm x 2mm – azul claro – celeste 

1 rolo de papel crepom vermelho 

3 folhas de papel dobradura vermelho 

10 sacos plásticos tamanho ofício (com furos). Os sacos serão utilizados para guardar trabalhos, peças de jogos 

confeccionados (livro didático) e recorte 

500 folhas de papel sulfite A4 – Report ou Chamex (210 x 297 mm) 90g 

1 bloco de folhas 180g 32 x 23 cm com cores sortidas e estampadas – Novaprint ou romitec textura visual A4 

Glitter: 1 prata e 1 vermelho 

 

50 folhas de Linguagem com pauta e dois furos 

 

 

 

 
 

 Atendendo a legislação vigente, as marcas indicadas são somente sugestões. Alertamos que   

marcas de qualidade inferior se deterioram no decorrer do ano, tornando-se inutilizáveis. 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Livros: *Todos os livros estão de acordo com a BNCC 

 

 

Título: Matemática – Presente – 2º ano do 

Ensino Fundamental I  

Autores: Luís M. Imenes, Marcelo Lellis e Stela 

Milani 

Editora: Moderna 5ª edição - 2019 

ISBN: 9788516119911 

 

 

AVISO IMPORTANTE! O livro de Matemática poderá ser adquirido na loja web 

Moderna, acessando o link: http://loja.moderna.com.br/família 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO PIN chave de acesso:  VE8IC6 

 

Cupons de Desconto  

Mês % de desconto Cupom 

Novembro 5% DOMBANOV 

Dezembro 3% DOMBADEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://loja.moderna.com.br/família


Título: Língua Portuguesa Buriti Plus – 2º ano 

Fundamental I  

Edições Educativas da Editora Moderna 

Editora: Moderna – 1ª edição 

ISBN: 9788516113131 

Minidicionário da Língua Portuguesa 

(Sugestões: Aurélio/Silveira Bueno/Houaiss), 

com a nova ortografia. 

 

 

 

 

 

 

Título:  Inglês- KIDS’ WEB - THIRD  

EDITION- VOLUME  DOIS 

Autores: Obra coletiva: responsável Izaura 

Valverde  

Editora: ED. RICHMOND-  3ª edição - 

ISBN:9788516119515 

 

 

 

 

 

Título: Viviana Rainha do Pijama 

Autores: Steve Webb 

Editora: Salamandra 

 

 

 

 

 

 

 
 

Título: O menino que gostava de Pássaros 

Autores: Isabel Minhós Martins 

Editora: Ática 

 

 

 

 

 

 

 
      



O aluno deverá trazer no 1º dia de aula: 24 /01/2022 – 2ª feira. 

(dentro de uma mochila escolar simples e funcional) 

Marcar o nome da criança em cada unidade da caixa de lápis de cor. 

 
 

1        cola Tenaz 110g. ou 1 do tipo lápis – branca Scotch / 3M (a qual deverá ser reposta sempre que acabar). 
 

1        estojo simples de três partes – de plástico ou tecido, com zíper.     
 

3        lápis pretos triangulares – Faber Castell, Maped ou Tilibra 
                

1        caixa de lápis de cor com 24 unidades – tamanho grande – Faber Castell ou Staedtler      
                                                                         

1        apontador com depósito (o mais simples possível)   
                                                               

1        régua de plástico transparente com 30 cm – poliestireno Acrimet/Tilibra 
 

1        tesoura com ponta redonda – marca Mundial/Tilibra (nome e sobrenome)  
 

1        borracha branca Mercur ou Faber Castell 7020  
 

6        lápis de cor (2 vermelhos, 2 azuis, 2 laranjas)     
 

1        caneta marca texto – Pilot/ Faber Castell/ Stabilo 
 

1        caixa de material dourado com 111 peças. (Pode usar mesmo material dourado do 1º ano/2021)  
                                                                                  

1        agenda escolar – simples (uma página para cada dia), tamanho aproximado de 20 cm x 15 cm 
                                                            

1       lancheira e guardanapo de pano c/ nome bordado, p/ uso diário (inclusive no dia de cantina)    
 
 
 

Atendendo a legislação vigente, as marcas indicadas são somente sugestões. Alertamos que   

marcas de qualidade inferior se deterioram no decorrer do ano, tornando-se inutilizáveis. 
 
   

● OBSERVAÇÕES: 

1. Não será permitido o uso do “livro do professor”, mesmo que os pais ou responsáveis se proponham a 

apagar as respostas. 

2. Todos os materiais de uso pessoal deverão vir marcados com o nome da criança, inclusive o uniforme.  

3. A tesoura poderá ser reaproveitada do ano anterior, desde que esteja em boas condições e com nome 

gravado. 

4. Os pais ou responsáveis devem verificar, no decorrer do ano, a organização e qualidade dos materiais de 

uso pessoal e repô-los conforme forem acabando. 

5. Não será permitido o uso de lapiseira, estojo de lata e corretivo líquido. 
6. A bolsa escolar (mochila) não deve ter rodinhas, pois os alunos a acomodam nas costas de sua cadeirinha 

e a mochila com rodinha tem um peso maior, chegando a tombar a cadeira, causando transtornos na sala 

de aula. 

7. Favor enviar diariamente, dentro da lancheira, um guardanapo de pano pequeno.  
8. Solicitamos a escolha cautelosa das capas dos cadernos, pois as mesmas ficarão expostas. 

9. A responsabilidade pela elaboração desta lista é da equipe de Professores, Orientação Educacional e 

Pedagógica. 

10. A AGENDA ESCOLAR é de uso diário e obrigatório e não poderá ser trocada no decorrer do ano. 

  

Papelarias e Livrarias, em Campinas, onde constam nossas listas de materiais/2022 

 
Papelaria Colegial  
Av. Imigrantes, 228 Centro - Valinhos  
Fone: 3871- 4787  
E-mail: valinhoscolegial@terra.com.br 
 
Papelaria Castelo  
R. Oliveira Cardoso, 346 – Castelo  
Fone: 3284-2323 
E-mail: 

vendas@papelariacastelo.com.br 

Papelaria Judá  
Av. Baden Powell, 371 – Jd Nova 
Europa  
Fone: 3324-5630   
E-mail: contato@papelariajuda.com  

 
Popi Papelaria e Presentes 

Av. Monte Castelo, 76 – Jd Proença  

Fones:  3367-3938 / 98996-5828 E-
mail: contato@popipapelaria.com.br 

MARCAR NOME 

COMPLETO E 

ANO EM CADA 

ITEM. 

mailto:valinhoscolegial@terra.com.br
mailto:vendas@papelariacastelo.com.br


 

Ceredinha’s Papelaria 
Av. Dr. Abelardo Pompéu do Amaral, 
263 Vila Industrial - Campinas – SP 

Fones: 3272-0186 / 99290-6366  

E-mail: ceredinhas@yahoo.com.br 
 

Comercial Estrela 
Rua Doutor Costa Aguiar, 140  
Centro - Campinas – SP 

Fones: 3231-7988/ 97131-7988  
E-mail: listas@comercialestrela.com.br 

 
SUPRI-CAMP Informática e 
Papelaria 
Rua Erasmo Braga, 133 Jd. Chapadão - 
Campinas – SP 
Fone: 3308-1977 

E-mail: supricamp@supricamp.com.br  

 

mailto:ceredinhas@yahoo.com.br
mailto:listas@comercialestrela.com.br

