
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 
Ano letivo: 2021 – Série: 2º ANO 

 
             OBSERVAÇÕES: 

• INÍCIO DAS AULAS: 25/01/2021. 
• MANDAR OS PAPÉIS ABERTOS OU EM UM SÓ PACOTE. 
• OUTROS MATERIAIS PODERÃO SER PEDIDOS NO DECORRER DO ANO. 
• COLOCAR O NOME DO ALUNO NO MATERIAL (PESSOAL). 

 
ESCRITA / DESENHO / PINTURA 
6 lápis preto n°2 (Deixar em sala de aula) 
1 caixa de lápis de cor (24 cores) Sugestão: Fáber ou Bic 
1 apontador plástico com depósito 
2 borrachas brancas – macias grandes 
2 tubos de cola branca – 40g 
1 tesoura sem ponta com nome do aluno gravado 
1 régua com nome (30 cm) 
1 tangram emborrachado 
1 material dourado (de madeira ou EVA – individual, 
mandar dentro de um saquinho de pano, com nome) 
1 conjunto de caneta hidrocor 
2 dados 
1 caneta marca texto (amarelo) 
1 estojo com nome 
 
PASTAS 
1 pasta PP ofício com elástico e nome 
 
 PAPÉIS 
100 folhas de papel sulfite A4 (branco) 
1 folha de papel cartão (rosa pink) 
2 placas de E.V.A (rosa  pink) 
1 pacote de papel filipinho cards 
1 pacote de papel filipinho lumi 
1 cartolina dupla face (rosa) 

1 folha de crepom (rosa) 
1 folha de seda (branco) 
1 foto 3x4 (com nome) 
1 xerox da certidão de nascimento (não esquecer, será 
usada na primeira semana de aula) 
1 pacote de papel canson A4 
CADERNOS 
1 caderno brochurão capa dura com 96 folhas - com 
margem. (Pode ser utilizado do ano anterior) 
1 caderno espiral (grande) quadriculado de 1cm - 48 
folhas- 200 mm x 275mm (Pode ser utilizado do ano 
anterior) 
1 caderno pequeno - Brochurão – 48 folhas (Pode ser 
utilizado do ano anterior) 
INGLÊS 
1 caderno brochurão 48 folhas (pode ser do ano 
anterior) 
ARTES 
*1 caneca grande de cerâmica branca lisa (p/ dia dos 
pais) - Somente para alunos novos 
*1 prato de refeição raso branco liso de cerâmica (p/ 
dia das mães) - Somente para alunos novos 
1 fita transparente larga 
1 fita crepe larga 
 
* Materiais que serão utilizados em projetos 
interdisciplinares. 

 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
 
A História do Dia e da Noite 
Autores: Jacqui Bailey e Matthew Lilly 
Editora: Difusão Cultural do Livro 
 
O Macaco que Calculava 
Autora: Anna Flora 
Editora: Formato 2012 

 Quem Ganhou o Jogo   
Autor: Ricardo Dreguer 
Editora: Richmond 
 
O Dragão Comilão 
Autora: Rosana Rios 
Editora: Scipione - 2015 

 
 


