LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
2º ANO – 2021





IMPORTANTE!
Todo material individual deverá ser identificado com o nome do(a) aluno(a).
A agenda escolar será digital.
No primeiro dia de aula, deverão estar na mochila somente o estojo completo e um caderno de capa dura.
Os materiais individuais serão solicitados gradativamente pela professora nas primeiras semanas de aula.

MATERIAL INDIVIDUAL
LIVROS
Língua Portuguesa:
 Português Linguagens 2º ano. William Roberto Cereja e Thereza
Cochar Magalhães. 7ª ed. Versão atualizada. Editora Atual, 2019.
 Gramática Fundamental 2º ano. Douglas Tufano. 4ª ed.
Reformulada. São Paulo: Editora Moderna, 2016.
 Dicionário Escolar (nova ortografia). Sugestões:
– Saraiva Júnior. Editora Saraiva.
– Aurélio Ilustrado. Editora Positivo.
– Dicionário Júnior da Língua Portuguesa. Geraldo Mattos. Editora FTD.
– Dicionário Houaiss Ilustrado. Editora Moderna.
Matemática:
 Projeto Buriti Plus Matemática 2. 1ª ed. Editora Moderna.
História:
 Projeto Buriti História Plus 2. 1ª ed. Editora Moderna, 2018.
Geografia:
 Projeto Buriti Geografia Plus 2. 1ª ed. Ed. Moderna, 2018.
Ciências:
 Projeto Buriti Ciências Plus 2. 1ª ed. Editora Moderna, 2018.
Inglês:
 Kids Web 2. 2º Ano. 3ª ed. Editora Richmond.
Paradidáticos
 The magic Carpet. Brendan Dunne e Robbin Newton. Editora Richmond.
 Wild Animals. Hungry Visitor Macmillan Children´s Readers. Macmillan.
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Francês:
 Cap sur...1 – Méthode de Français. Livre de L´élève e Cahier
D´activités. Editora Maison des langues.
Educação Financeira:
 Oficina das Finanças na Escola – Volume 2. Carolina Simões Lopes
Ligocki, Silvana Maria da Silva Iunes. 2a ed. Editora Oficina, 2017.

lancheira com toalhinha (lanche);
garrafa simples para água (com nome);
estojo contendo os seguintes materiais para uso diário:
2 lápis grafite preto nº 02;
1 borracha média;
1 apontador com depósito;
1 caixa de lápis de cor 12 cores;
1 tubo de cola branca 90 g;
1 tubo de cola bastão grande.
Programa de Educação Socioemocional 2º ano:
Obs.: Sempre que houver necessidade, o material do estojo deverá ser
Coleção Bernoulli: Eu no Mundo – 2º ano
reposto pelos responsáveis.
NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CADERNO ESPIRAL.
Obs: Adquirir na Secretaria da Escola
Obs.: sempre que houver necessidade o material da mochila deverá
ser reposto pelos responsáveis.
MATERIAL PARA ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Os materiais para atividades artísticas deverão ser identificados com o nome do aluno e entregues de 25/1 a 29/1/2021.
• 1 bloco de papel criativo A4 (8 cores);
• 1 massa de modelar 500 g;
• 1 bloco de papel criativo A3 (8 cores);
• 2 metros de Chita;
• 1 caixa de cola colorida com glitter (6 cores);
• 1 metro de papel autoadesivo;
• 1 caixa de giz de cera;
• 1 metro de tule;
• 1 caixa de giz pastel;
• 1 pacote de palitos de picolé 100 unidades;
• 1 caneta de tecido (preta);
• 2 potes de tinta acrílica brilhante 250 g;
• 2 folhas de chambril 90 g 66 cm x 96 cm;
• 2 potes de tinta para pintura facial antialérgica (cores variadas);
• 2 folhas de EVA (cores variadas);
• 1 resma A4;
• 2 folhas de EVA com glitter (cores variadas);
• 2 rolos de papel crepom (cor laranja).
• 2 folhas de papel kraft 300 g 66 x 96 cm;
Obs.: Solicitamos que os materiais sejam de excelente qualidade, a
• 2 gibis infantis (novos ou em bom estado);
fim de alcançarmos os objetivos propostos nas atividades.
Projeto Literário (aquisição obrigatória):
 O menino que achava que empinava pipa. João Rodrigues. Editora
Franco.
 O país das emoções. Anna Lugia Bezerra e Marília Rocha. M3
Editora.
 Chapeuzinhos coloridos. José Roberto Torero e Marcus Aurelius
Pimenta. Editora Alfaguara.
 O que não tem preço. Jonas Ribeiro. Mais Ativos Editora.

1
1
1

OUTROS
cadernos capa dura brochura – grandes (amarelos) – 96 folhas
(Língua Portuguesa e Matemática);
cadernos capa dura brochura – grandes (amarelos) – 48 folhas
(Ciências, História/Geografia, Inglês e Francês);
caderno de caligrafia capa dura (sem tarja verde, 190 mm x 248
mm) – 40 folhas;
caderno meia pauta 48 folhas;
jogo pedagógico (conforme faixa etária) – sugestões abaixo:
Jogo de leitura (letras, vogais, sílabas, palavras, alfabeto); ou
Quebra-cabeça de papelão grosso; ou
Jogo de trilha ou percurso; ou
Dominó (cores, formas, quantidades, animais, personagens,
numerais, profissões, letras); ou
Jogo de estratégia (conforme faixa etária);
pastas plásticas transparentes amarelas com grampo;
pasta fina transparente amarela com elástico;
pasta com grampo para Ed. Bíblica;
pratos de papelão cru 30cm;
revistas de cruzadinha (picolé);
Material Dourado – caixa de madeira com 111 peças;
caixa de giz de cera pastel oleoso;
conjunto de canetinhas hidrocor 12 cores;
régua de plástico transparente 30 cm.
tesoura sem ponta com o nome gravado;
avental de tecido Le Petit;
Kit matemático (com todos os itens armazenados
dentro de uma pequena caixa de plástico de aproximadamente 6
litros ou caixa de papelão):
- 100 palitos de picolé
- 3 dados
- 1 fita métrica
- 1 pacote pequeno de liga elástica
- 3 metros de elástico
- 50 botões grandes
- 1 relógio pequeno de ponteiros (sem vidro)
- Cédulas de dinheiro sem valor destacadas

