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      2º ano Ensino Fundamental 
 

MATERIAIS  

 

 1 Estojo contendo os seguintes itens: 

 1 Apontador com depósito 
 1 Borracha macia 

 3 Lápis n.º 2 grafite (triangular) 

 1 Caneta marca texto (amarela) 

 2 Canetas preta (futura ou stabilo) 
 1 Tesoura sem ponta (Mundial / Tramontina) 

 2 Colas Pritt 40g 

 1 Régua 15 cm 
 

 1 estojo com divisórias contendo os seguintes itens: 

 1 Caixa de lápis de cor longos aquarelável, 12 cores  

 1 Caixa de canetinha hidrocor grossa, 12 cores 
 

 1 Caderno quadriculado universitário Tilibra 1x1cm, espiral 50 folhas, capa dura (pedagógico) – 

Matemática 

 3 Cadernos de brochura universitários, 48 folhas, (Português-Azul, Ciências Amarelo, 
História/Geografia-Vermelha) 

 1 Pasta com elástico polionda,fina (Para lição de casa) 

 1 Pasta plástica com fecho mola, branca ou transparente (Só para alunos novos) 

 1 Pasta plásticas com fecho mola, branca ou transparente (Para arquivo de atividades) 
 25 Plásticos ofício com 2 furos 

 2 caixas de material dourado de madeira completo. 

 1 camiseta usada, tamanho P adulto, lisa e sem estampa e/ou desenhos. 

 

MATERIAIS DE USO COLETIVO DE SALA DE AULA 
 

 1 rolo de fita crepe (48mmX50m) 

 2 Canetas marcadores permanentes (1 caneta em cor preta / 1 caneta em cor variada) 

 2 Blocos de papel Criativo: 8 cores – Formato: 235 x 325 mm (Romitec) 

 1 Bloco de papel Canson formato A4 

 100 Folhas de papel sulfite brancas A4 

 1 tubo de cola líquida (40g ou 50g) 

 1 caixa de giz de cera fino, 12 cores 

 1 metro de papel adesivo transparente 

 1 rolinho de espuma de poliéster (9cm) 

 1 metro de tecido cru 

 1 pincel marcador permanente, ponta grossa, preto 

 1 pincel redondo nº18 

 2 potes de tinta guache, 250ml ( 1 pote em cor amarela, 1 pote em cor vermelha) 
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MATERIAL- PSICOMOTRICIDADE 

Apresentação Quantidade 

Caderno espiral capa dura cartografia e desenho, sem margem e sem 
seda, com 100 folhas 

1 

MATERIAL DE ARTES PLÁSTICAS 

                                     Apresentação Quantidade 

OBS.: SERÁ COBRADA UMA TAXA PARA O MATERIAL COLETIVO  1 

- Bandejas usadas de isopor - 

-  Revistas com imagens 1 

Caderno espiral capa dura cartografia e desenho, sem margem e sem 
seda, com 100 folhas. Capa de cor única, sem desenhos ou 

adesivos. 

1 

MATERIAL DE MÚSICA 

                             Apresentação Quantidade 

(Somente para os alunos novos, pois os outros seguirão 

utilizando o mesmo material  do ano anterior) Pasta catálogo  com 

50 envelopes plásticos de espessura grossa (0,15mm) 

1 

MATERIAL DE INGLÊS 

                             Apresentação Quantidade 

Caderno espiral capa dura cartografia e desenho, sem margem e sem 

seda, com 100 folhas. Capa de cor única, sem desenhos ou 

adesivos.(SOMENTE PARA ALUNOS NOVOS,ALUNOS ANTIGOS DEVEM UTILIZAR  O 

MESMO CADERNO DO ANO ANTERIOR) 

1 

 
 

LIVROS 

Português 

 

  
 

 
 

 
 

   

 

 

 VAZ, Débora; NUNES, Elody; VILIAGO, Rosângela. Presente Língua 
portuguesa 2 (Projeto Presente), Moderna. ISBN: 9788516097394. 

 

 VAZ, Débora; NUNES, Elody; VILIAGO, Rosângela. Presente Língua 

portuguesa 2 (Projeto Presente): caderno de atividades, Moderna. 
ISBN: 9788516097417 

 

PARADIDÁTICOS:  

 

  PAMPLONA, Rosane. Contos de enrolar. Elementar. 
ISBN: 9788599306451  
 

 SOUZA, Flavio de. Príncipes e Princesas, sapos e lagartos. FTD. 

ISBN: 9788532200532 

 

 SOMMER-BODENBURG, Angela. O pequeno vampiro.  

WMF Martins Fontes. ISBN: 9788578274078 

 

MORAES, Vinicius de. A arca de Noé. Editora Companhia das Letrinhas 
- ISBN: 9788571641792.  

 

Obs.: Outros paradidáticos poderão ser solicitados durante o ano. 
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Matemática 

 

   
 SMOLE, Katia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Saber Matemática – 2º ano. 

FTD. ISBN:  7898592130150 

 
 

Inglês 

 

Somente para alunos novos (o mesmo utilizado no ano 

anterior). 
 

  READ Carol; ORMEROD Mark. Tiger Time level 1 Student’s book. 

(Macmillan. ISBN: 9780230483903 (Sem caderno de atividades) 

 

Informações: 
- Entrega do material: SEGUIR A TABELA ABAIXO. 

- A agenda será fornecida pela Escola no início das aulas. 

- Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno e série. 

- As folhas de papel deverão ser entregues abertas. (Não é necessário identificar cada folha). Não 
juntar os papéis de uso coletivo com os da lista de artes. 

- Os alunos poderão usar diariamente lancheira, para transportar o lanche e uma mochila de rodinhas 

para transportar o material do aluno. 

- O uniforme completo é de uso obrigatório e também deve ser identificado com o nome do aluno. 
Sugestão: bordar o nome do aluno. 
 

Dias 28/01 29/01 30/01 31/01 01/2 

Materiais a 

serem 

entregues 

Estojo completo, régua, 

tesoura, colas, pasta 

polionda (lição de casa)  

Cadernos e 

materiais 

pessoais 

Livro de 

matemática e 

inglês 

Livros de 

português e 

Artes 

Materiais 

coletivos   

 

 

 
 

 

 

 

https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=SMOLE%2C+KATIA+STOCCO&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=DINIZ%2C+MARIA+IGNEZ&Ntk=product.collaborator.name

