
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º ANO 

RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS - 2022 

 
1. INGLÊS - EDUCATE BILINGUAL PROGRAM by Richmond – O material será 

adquirido através do site. Acesse: www.educate.global. Disponilizamos um folder em 
nosso site (www.casoc.com.br) para auxiliar a aquisição do programa. 

Obs: No mês de janeiro/2022 haverá um funcionário da editora Moderna na 

escola para assessorar os responsáveis na aquisição do programa. (Consultar 
horários). 

 

2. A AGENDA ESCOLAR PADRONIZADA - PODERÁ SER ADQUIRIDA NA ESCOLA 
(Opcional).   

 

3. LIVROS DIDÁTICOS:  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Apostila do Sistema de Ensino Anglo  
Ensino Fundamental Anos iniciais – 2º ano – Cadernos: 1, 2, 3 e 4; Ed. – São Paulo: 

SOMOS Sistemas de Ensinos, 2020. 
 

Os pais poderão comprar os materiais didáticos a partir do dia 03/01 da forma que elas 

preferirem. Atualmente, são oferecidas 3 (três) opções de compra: 
 

1. Pelo site pluriconnect.com.br chave de acesso: 211322 
 

2. Pelo aplicativo PluriConnect, que pode ser baixado nas lojas Play Store ou App Store; 
 
3. Presencialmente nos Pontos de Vendas montados nas dependências da escola. 

 
       

4. MINIDICIONÁRIO (De acordo com a Nova Ortografia)   
 
MATERIAIS DE USO COLETIVO  

 
 500 folhas de papel ofício – tamanho A4; 

 2 folhas de papel de seda branco; 
 1 pacote de canudos (com 50 unidades); 



 01 bloco criativo liso colorido A3 (297mmx420mm/120g/m²); 
 01 bloco criativo estampado A3 (297mmx420mm/120g/m²); 
 02 colas de silicone líquida (100 ml);  

 02 durex coloridos (qualquer cor); 
 02 cartolinas de qualquer cor; 

 02 caixas de massa de modelar (mais flexível); 
 01 folha de E.V.A com gliter;  
 01 caixa de tinta guache (pequena com 06 cores);  

 01 m de TNT (verde); 
 01 bloco de desenho A3 297mm x 420 mm – 140gm; 

 01 fitilho; 
 01 revista velha para recorte. 
 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 
 

 UM  ESTOJO  ESCOLAR  CONTENDO: lápis,  régua  (30 cm),  apontador,   borracha,  

02  marca texto  (cor clara), 01 cola branca bastão com nome, uma tesoura sem  ponta  
com  o  nome da  criança  gravado, 01 calculadora identificada. (Obs.: Esse material 
ficará no estojo do aluno); 

 01 caixa de hidrocor (12 cores); 
 01 caixa de lápis de cor (12 cores); 

 01 caderno de desenho grande (capa dura); 
 01 caderno espiral 100 folhas (capa dura – uma matéria); 
 03 classificadores transparentes (rápido); 

 01 pasta sanfonada A4 com 12 divisões; 
 01 monobloco com 96 folhas; 

 1 caixa de giz de cera; 
 1 pincel 
 2 dados pequenos; 

 1 calculadora (identificada com o nome do aluno); 
 01 material dourado em madeira com 62 peças (com identificação do aluno - material 

de uso individual); 
 02 Gibis com a identificação do aluno; 
 02 jogos pedagógicos (um quebra cabeça de 60 peças e um de livre escolha adequado 

para faixa etária. Sugestões: Ludo, Uno, Jogo da memória, Cilada...) - Obs.: escolher 
item feito em material plástico para facilitar a higienização; 

 1 tela para pintura (30x40);  
 01 kit com 5 máscaras descartáveis (ficarão na escola).  
 

MANTER NA MOCHILA DO ALUNO 
 

 Um kit para lanche personalizado com o nome da criança (copo, prato, talheres, uma 
toalha pequena e uma toalha de banho). 

 Uma garrafa (squeeze). 
 

MATERIAIS OPCIONAIS: 

 
Na ocasião que a Escola necessitar de algum material para fins pedagógicos individuais, 

esses serão solicitados às famílias. 
 

AVISOS IMPORTANTES 
Os pais poderão adquirir os livros no stand “COMÉRCIO DE LIVROS”, instalado no 

Colégio, no mês de janeiro, a partir do dia 03/01/2022. 

 
 Os livros deverão ser forrados com plástico grosso e transparente e com o nome da 

criança na capa abaixo do plástico, para facilitar a limpeza (atentem-se para a 



referência do livro).  
 Todo material relacionado na lista é indispensável para a realização das atividades 

pedagógicas e maior aprendizagem do aluno. 

 No recebimento do Material do Anglo, a família receberá um kit contendo 4 
PARADIDÁTICOS, que serão utilizados durante o ano letivo de 2022. 

 No início do ano, será entregue aos pais o material do Programa Líder em Mim, que será 
utilizado pelo aluno, durante o ano letivo de 2022, reforçamos que este material não 
terá custo para os pais. 

 ENTREGA DE MATERIAIS DOS ALUNOS DO GRUPO 02 AO 5º ANO: 28/01 (No 
turno do aluno) 

 
UNIFORME 

 

UNIFORME DIÁRIO – Calça ou bermuda cinza (de helanca ou tactel), padronizada e 
camisa rosa, para ambos os sexos. Tênis ou sapato preto, branco, cinza ou de cores claras 

com meias antiderrapantes (estilo pilates).  
Obs.: seguindo o protocolo sanitário da escola, o aluno permanecerá na sala de 
aula com as meias antiderrapantes e sem os sapatos (CASO O ENSINO 

PRESENCIAL SEJA LIBERADO). 
 

 
UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Short vermelho, camiseta branca com vermelho 

(padronizada) e tênis preto, branco, cinza ou de cores claras. 
 

INÍCIO DAS AULAS - DIA 01/02/2022 

 
 


