
Obs.: Solicitamos que os materiais sejam de excelente qualidade, a fim de alcançarmos os objetivos propostos para as atividades. 
 

 

 
LISTA DE MATERIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 

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, de 2019. 
Editora Atual.  
 

• Gramática Fundamental 2º ano. Douglas Tufano. 4ª ed. São 
Paulo: Editora Moderna, 2020. 

 

• 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. Editora 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. 
 
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 Lunes. 2a ed. Editora 
Oficina, 2017.  

 

 
Projeto Literário (aquisição obrigatória) 
• Vira-lata. Leo Cunha e Luiz Magalhães. 1ª ed. Editora FTD.  
• O sanduiche de dona Maricota. Avelino Guedes. Editora 

Moderna.  
• O caso da lagarta que tomou chá de sumiço. Milton Célio de 

Oliveira Filho. Editora Brinque-Book.  
• A semente da verdade. Patrícia Engel Secco. Editora 

Melhoramentos.  
 
 
Programa de Educação Socioemocional do 2º ano 

Coleção Bernoulli: Eu no Mundo – 2º ano 
Obs: Adquirir na Secretaria da Escola 
 

OUTROS 
 

2 cadernos de capa dura em brochura amarelos e grandes de 
96 folhas (para Língua Portuguesa e Matemática) 

4 cadernos de capa dura em brochura amarelos e grandes de 48 
folhas (para Ciências, História/Geografia, Inglês e Francês) 

1 caderno de caligrafia de capa dura sem tarja verde de 
  190 mm x 248 mm (40 folhas) 
2 pastas plásticas amarelas transparentes com grampo 
1 pasta fina amarela transparente com elástico 
1 cartão telado de 30 cm x 40 cm (com nome) 
1 material dourado em caixa de madeira (111 peças) 
1 conjunto de canetinhas hidrocor (12 cores) 
1 régua de plástico transparente (30 cm) 
1 tesoura sem ponta com o nome gravado 
1 avental de tecido do Galois 
1 lancheira com toalhinha 
1 garrafa de água simples (com nome) 
1 estojo com os seguintes materiais para uso diário: 

– 2 lápis grafite preto nº 2 
– 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 
 

Obs.: Sempre que houver necessidade, o material do estojo 
deverá ser reposto pelos responsáveis. 

 Não será permitido o uso de caderno espiral.
 

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 entregues nos dias 28 e 29 de janeiro. 
 

 

1 resma 100 folhas de papel A4 (rosa ou amarela) 
1 resma de papel A4 
2 folhas de papel cartolina (cores diversas) 
1 bloco de papel criativo A4 de 120 g/m² (8 cores) 
1 caixa de giz de cera (12 cores) 
1 lata de tinta spray (qualquer cor prata ou preta) 

4 folhas de EVA (verde, cinza, lilás e bege) 
2 folhas de EVA com lantejoula (cores diferentes) 
1 pote de tinta roxa acrílica brilhante (250 g) 
4 folhas de cartolina dupla face colorida (verdes e marrons) 
5 envelopes ofício A4 de 24 cm x 34 cm (pardos ou brancos) 
3 gibis infantis (novos ou em bom estado)

 


