
 
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL I- 2021 

 

Materiais diversos: 

(Todo o material deverá ser identificado com o nome do estudante em etiqueta visível) 
 

 

02 cadernos-grandes, linha simples - 96 folhas sem espiral, com margem, sem picote e sem 
desenho nas folhas (um será utilizado para tema de casa e o outro em sala de aula);  
01 caderno pequenos (para Inglês, pode ser o caderno utilizado no ano passado); 
01 caderno grande sem espiral de caligrafia; 

01 tubo de cola - 90gr; 
02 tubos de cola bastão;  
02 lápis de escrever; 
02 borrachas macia; 

01 apontador com depósito; 

01 régua de 30 cm; 
01 tesoura sem ponta; 
01 pasta classificadora; 
01 caixa de lápis de cor com 24 unidades; 
01 estojo; 
01 caixa de giz de cera; 
01 estojo de canetinhas; 
01 caneta marca texto (cores claras); 

01 pasta pequena com elástico para tema de casa; 

02 máscaras reservas para eventuais trocas, além da que estará usando quando entrar na Escola. 

 

Material a ser entregue para a professora no dia 10/02/2021: 

01 bloco de canson A3 grande; 
01 pincel chato nº 10; 
01 kit de material dourado – pequeno, “em madeira”; 
01 pacote de folhas creative papers; 
02 gibis; 

50 folhas sulfite 60 brancas; 

50 folhas sulfite 60 coloridas; 

01 caixa tinta guache com 12 cores;  
03 sacos plásticos transparentes A4; 
01 jogo pedagógico adequado a faixa etária (sugestão: subtração, memória, dominó, trilha...), 
esse item será solicitados apenas no período de aulas presenciais com todos os estudantes; 
03 Envelopes de papel tamanho A3; 

01 pacote de pratos de papelão descartáveis; 
01 tubo de cola Glíter; 

 



 
 

 

Livros Didáticos: 
 

 

Língua Inglês: 

Livro: Shine On! Level 2 Student Book with Extra Practice 
Autora: Helen Casey  
Editora: Oxford 
ISBN: 9780194069113 

 

 Início do ano letivo: 10/02/2021 (quarta-feira); 
 Uso do UNIFORME é obrigatório e poderá ser adquirido no Bazar, 

que estará funcionando com horário reduzido a partir de 01 de 
dezembro de 2020 das 8h30 às 12h30, de segunda-feira até 
sexta-feira. 

 


