
 

 

 

 

 

LISTA DE LIVROS E MATERIAIS – 2020 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

2º ANO 

 

 LIVROS DIDÁTICOS 

Livros Integrados do SAS- Sistema Ari de Sá 

 

PROJETO LEITURA  

                                         Em 2020: parceria ANA + Árvore de Livros 

 

É indiscutível: uma pessoa que lê mais, principalmente desde a alfabetização, apresenta desempenho 

melhor em todas as disciplinas estudadas, além de ser mais capaz de desenvolver suas relações pessoais 

e profissionais no futuro. 

Para que todos os alunos sejam contemplados por esse cenário, o ANA incluirá em seu material didático a 

Árvore de livros, a maior plataforma  de leitura digital para escolas do Brasil. Através dessa plataforma, 

nossos estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio terão acesso a um acervo com mais de 30 mil 

títulos, englobando livros clássicos da literatura, best sellers, romances, jornais e revistas do mundo todo, 

para estimular a leitura e agradar a todos os gostos e idades,  fazendo com que nossos alunos se 

apaixonarem pela leitura. 

Além de engajar e criar o prazer pela leitura em nossos alunos, esse novo recurso possibilitará o 

desenvolvimento de habilidades linguísticas, visando à construção do senso crítico de nossos estudantes 

e a formação de cidadãos mais ativos em nossa sociedade. 

Com a "Árvore de Livros", os professores poderão indicar leituras, desenvolver atividades e projetos de 

leitura alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de obter relatórios de acesso para 

acompanhar o desempenho e a evolução do aluno na leitura e interpretação de texto.  

 

                        PARA TER ACESSO À ÁRVORE DE LIVROS SERÁ BEM SIMPLES: 

1. A partir de janeiro, os alunos regularmente matriculados receberão um CÓDIGO DE ACESSO.  

2. Em posse desse código, o responsável acessa o site www.arvoredelivros.com.br ou baixa o aplicativo 

“Árvore de Livros” em seu celular ou tablet, clica em “ENTRAR” e DIGITA O CÓDIGO DE ACESSO. Não é 

necessário senha ou e-mail. 

3. No primeiro acesso, após inserir o código de acesso, será direcionado para a tela de pagamento. O valor 

total anual de R$99,00 (noventa e nove reais), pode ser pago via boleto bancário ou cartão de crédito em 

até 10x sem juros. 

https://www2.arvoredelivros.com.br/


4. Pronto! Em seguida, poderá começar a usar e acessar o acervo digital a qualquer hora e em qualquer 

lugar. 

 

Esperamos que esse seja um ano incrível, com muitas leituras e resultados excelentes!  

 

 

 MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL  

 01 Agenda escolar com logomarca - disponível no colégio 

 02 Classificadores com logomarca - disponível no colégio 

 02 Revistas infantis - Ex: Picolé 

 01 Revista em quadrinhos. 

 01 Estojo com: 02 lápis grafite, 02 borrachas, 01 apontador com depósito, 01 Tesoura inox com 

ponta arredondada. 

 01 Caderno universitário brochura – capa dura, 98 folhas, cor amarelo. 

 01 Pasta catálogo c/ reposição - 50 sacos plásticos 

 01 Caixa de gizão de cera c/ 12 cores 

 01 Caixa de lápis de cor  c/ 12 cores 

 01 Caixa de hidrocor c/ 12 cores 

 03 potes de massa de modelar – cores variadas  

 01 Tubo de cola fria - silicone líquido 100 ml 

 01 Cola branca - 90g 

 01 Jogo Pedagógico – plástico ou madeira 

 01 garrafinha de água. 

 

MATERIAIS DE USO COLETIVO 

 01 Rolo de fita de empacotamento transparente 45mm x 50m 

 01 Bloco de Papel Canson – tamanho A4 – gramatura 140 - branco 

 02 Blocos de papel criativo  A4 - 85 ou 120g/m²  

 500 Folhas Papel ofício – A4 

 100 Folhas Ofício colorido – A4 

 02 Folhas de papel carmem – cores primárias 

 02 Folhas de papel carmem – com estampas 

 02 Metros de cami – 1m com estampa e 1m sem estampa 

 02 Folhas de EVA – 1 com estampa e 1 sem estampa 

 

MATERIAIS PARA ATIVIDADES ARTÍSTICAS  

 01 Pincel chato - nº 10 

 01 Tela para pintura -  30x40 

 02 tintas para tecido – cores variadas 



 01 Camisa de adulto para proteger o fardamento nas atividades artísticas. 

Observação: Os materiais para as atividades artísticas serão solicitados na agenda escolar, no decorrer 

do ano letivo. 

TURNO INTEGRAL 

 Uniforme do tempo integral 

 01 Toalha de banho com o nome bordado. 

 01 sabonete líquido 

 01 perfume – frasco de plástico 

 01 pente e/ou escola de cabelo 

 01 escova de dente + 01 creme dental 

 01 caderno brochura 96 folhas, lápis e borracha. 

 

Observações: Armazenar o material em uma sacola, separando-o do material do turno regular. Trazer 

diariamente o fardamento completo do período integral e sacos plásticos para o depósito da toalha. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 O uniforme escolar além de ser um elemento formativo, evita discriminação social e modismos 

inadequados no ambiente de estudo. Também facilita a vida das famílias sob diversos aspectos 

práticos.  

 Não será permitida a entrada ou permanência no Colégio de alunos sem o uniforme próprio de seu 

segmento, mesmo em horários fora do turno de aula. Ressaltando que a camisa do projeto não 

substitui o fardamento. 

Uniforme diário: Camisa social ou músculo - Com logomarca 

Short saia azul (Feminino); Bermuda azul (masculino) - Com logomarca. 

Calçados: Tênis branco, azul marinho ou preto sem detalhes e meias brancas.  

Uniforme diário - período integral: Camisa social ou músculo branca e vermelha. 

Bermuda vermelha (Feminino e masculino); ou calça de helanca (unissex) – Com logomarca. 

Calçados: Tênis branco, azul marinho ou preto sem detalhes e meias brancas.  

Todas as peças do uniforme deverão ser identificadas com o nome completo, período e turno da 

criança, com caneta para tecido em local interno.  

 Não será permitido o uso de mini shorts, chinelos, ou camisas e calças rasgadas ou cortadas. 

 Todos os livros e materiais listados anteriormente deverão estar devidamente identificados 

com o nome completo, turma e turno. 

 Caso necessário, será solicitada a reposição do material de uso individual.  

 Solicitaremos na agenda escolar, outros materiais de acordo com o projeto desenvolvido no 

decorrer do ano letivo. 

 Nas atividades extras, faz-se necessário utilizar o uniforme específico da atividade. 

 Caso haja a necessidade da saída do estudante fora do horário preestabelecido, por favor, informar 

antecipadamente a coordenação pedagógica, solicitando a dispensa. 



 Durante a primeira semana de aula, não será necessário levar os livros didáticos. 

 Lista de materiais disponível em https://www.colegioanatereza.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: A lista de materiais pode ser fracionada de acordo com a solicitação por trimestre. 

 

 

 

Entrega dos materiais para conferência: 27 de Janeiro de 2020. 

Alunos matriculados no turno matutino – 07:00h às 11:30min. 

Alunos matriculados no turno vespertino – 13:00h às 17:30min. 

Reunião de Pais: 28 de janeiro de 2020 – 18:00h 

Início das aulas: 03 de fevereiro de 2020 

Matutino – 07:00h ÀS 11:30min. 

Vespertino - 13:00h às 17:30min. 

 

https://www.colegioanatereza.com.br/


 

 

 

 

2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

PLANO DE EXECUÇÃO 2020 

 

PERÍODO MATERIAIS QUANTIDADE 
ATIVIDADE EM QUE 

SERÁ UTILIZADO 
OBJETIVO PEDAGÓGICO METODOLOGIA 

 

 

I –II-III 

Trimestre 

 

 

Agenda Escolar 01 
Registro das tarefas de 

casa 

Registrar as tarefas de casa, os 

conteúdos de estudo e envios 

de avisos. 

O aluno copiará diariamente 

do quadro a programação de 

tarefas de casa. 

 

II-III 

Trimestre 

 

 

 

 02 Revistas Infantis (Ex. 

Picolé) 

01 Revista em quadrinhos  

-  

Atividades 

complementares de 

Língua Portuguesa 

oportunizando ampliação 

de repertório linguístico 

(Oral e escrito) 

Desenvolver a leitura escrita e  

a ortografia,  ampliar repertório 

de palavras. 

Atividade livre ou dirigida 

I –II-III 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Massa de modelar será 

utilizada em diversos 

momentos pedagógicos. 

Ex.: atividades 

recreativas e/ou 

dirigidas, conceitos 

Desenvolver um trabalho lúdico 

para fixação de conceitos 

disciplinares diversos, além de 

estimular o amadurecimento da 

coordenação motora auxiliando 

no processo motriz da escrita 

Uso individual em propostas 

livres e/ou direcionadas; 

algumas integradas aos 

projetos da série. 



Potes de massa de modelar – 

cores variadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

matemáticos diversos 

como: grande e 

pequeno; motricidade, 

para desenvolver 

raciocínio lógico – 

conceitos de 

conservação de massa), 

etc. 

fina. 

I –II-III 

Trimestre 

Caderno universitário 

brochura,  capa dura com 96 

folhas 

01 
Será utilizado para todas 

as disciplinas cursadas. 

Fixar os conteúdos ministrado 

em sala de aula, através da 

realização de exercícios, 

produções textuais, ditado, 

cópia etc, de modo a estimular o 

poder criativo, espírito crítico e 

capacidade de resolução de 

problemas por parte do aluno, 

além de desenvolver 

habilidades relativas à escrita. 

O caderno será de utilização 

do próprio aluno, para 

realizar tarefas pedagógicas 

(exercícios, produções 

textuais, ditado, cópia e 

outras que se façam 

necessárias para seu avanço 

pedagógico.) 

I –II-III 

Trimestre 

Caixa de gizão de cera, lápis 

de cor e hidrocores. 
01 

Recurso que será 

utilizado nas diversas 

atividades escolares que 

envolvam pintura e será 

usado para ilustrar 

atividades livres e/ou 

dirigidas 

Material de uso cotidiano nas 

diversas atividades escolares 

que envolvam pintura; será 

usado para ilustrar atividades 

livres e/ou dirigidas; estímulo à 

coordenação motora. 

Uso cotidiano em diversas 

atividades escolares que 

envolvam pintura; será 

usado para ilustrar atividades 

livres e/ou dirigidas. 



I –II-III 

Trimestre 

Estojo com: 02 lápis 

grafite, 02 borrachas, 01 

apontador com depósito, 

01 Tesoura inox com 

ponta arredondada, 01 

Tubo de cola fria - silicone 

líquido 100 ml 

01 Cola branca - 90g 

 

 

- 

Para uso pessoal. Repor 

quando necessário. Esse 

material servirá para que 

o aluno possa realizar as 

suas atividades de 

classe e casa, como: 

escrever, recortar, colar, 

desenhar e pintar 

Estimular à escrita e as 

habilidades motoras para sua 

execução. 

Diversas metodologias serão 

oferecidas no intuito de 

ampliar o amadurecimento 

motor e consequentemente 

favorecer o processo de 

escrita com maior 

segurança. 

I –II-III 

Trimestre 

Pasta catálogo com 50 sacos 

para reposição 
01 

Para atividades 

referentes ao 

desenvolvimento do 

aluno ao longo do 

trimestre. 

Desenvolver atividades 

diferenciadas na busca de 

estímulo e desenvolvimento da 

coordenação motora, da escrita, 

do raciocínio lógico matemático, 

da estética artística, dentre 

outras. 

Uso em atividades 

diferenciadas conforme 

objetivo pedagógico 

proposto. 

I – II - III 

Trimestre 
Classificadores  02 

Organizar as atividades 

avaliativas, avisos e 

tarefas xerografadas. 

Auxiliar o aluno a desenvolver a 

organização dos seus matérias 

xerografados. 

Ampliar o amadurecimento 

motor e consequentemente 

favorecer o processo de 

organizacional da criança. 

I – II 

Trimestre 

Rolo de fita de 

empacotamento transparente 

45 mm x 50m 

 

01 

Será utilizada para fixar 

as produções nas 

diversas disciplinas. 

 

Desenvolver a organização 

estética e coordenação motora 

nas diversas disciplinas 

Fixar os cartazes produzidos 

pelo aluno. 

I – II 

Trimestre 

01 Bloco de Papel Canson – 

tamanho A4 – gramatura 140 
- 

Para atividades diversas, 

recortes, dobraduras 

Desenvolver atividades lúdicas 

diferenciadas na busca de 

Incentivar o olhar crítico 

estético nos diversos 



- branco 

02 Blocos de papel criativo  

A4 - 85 ou 120g/m² 

02 Folhas de EVA 

 

e/ou outras construções 

artísticas 

estímulo e desenvolvimento da 

coordenação motora, da escrita, 

do raciocínio logico matemático, 

da estética artística, dentre 

outras. 

estudos artísticos 

 

III Trimestre 
Folhas de papel colorido 

A4 
100 folhas 

Para trabalho 

individualizado nos 

esboços para o estudo 

artístico, estético e 

técnico nas diversas 

disciplinas. 

Representar elementos 

artísticos identificando em 

estudos práticos trações que 

caracterizam artistas ou 

técnicas de estudo. 

Realizar atividades artísticas. 

I – II 

Trimestre 

Papel Carmem  

Cores primárias 

Com estampas 

04 folhas 

Será utilizado para 

confecção de cartazes 

para apresentação de 

pesquisas e trabalhos 

diversos e atividades 

artísticas. 

Desenvolver atividades lúdicas 

diferenciadas na busca de 

estímulo e desenvolvimento da 

coordenação motora, oralidade, 

da escrita, da estética artística, 

dentre outras. 

Confeccionar cartazes e 

trabalho diversos. 

I –II-III 

Trimestre 
Folhas de papel branco A4 500 

Será utilizados nas 

atividades de registros 

clube do livro e outras 

atividades de classe e 

casa. 

Desenvolver habilidades de 

escrita e suas produções   

coordenação motora 

Trabalhar com as produções 

individuais e coletivas. 

III Trimestre 

Cami  

Com estampas e sem 

estampas 

02 metros 

Será utilizado para 

confecção de cartazes 

para apresentação de 

pesquisas e trabalhos 

diversos e atividades 

Desenvolver atividades lúdicas 

diferenciadas na busca de 

estímulo e desenvolvimento da 

coordenação motora, da escrita, 

do raciocínio logico matemático, 

Confeccionar jogos e 

brincadeiras e cartazes 

diversos. 



artísticas da estética artística, dentre 

outras. 

II Trimestre 

01 Pincel chato - nº 10 

01 Tela para pintura - 30x40 

02 tintas para tecido – cores 

variadas 

01 Camisa de adulto para 

proteger o fardamento nas 

atividades artísticas. 

 

- Atividades artísticas 

Desenvolver atividades lúdicas 

diferenciadas na busca de 

estímulo e desenvolvimento da 

criatividade. 

Pintura em tela  

 

 

 


