
 

Lista de materiais individuais e livros para 2021 

2º ano - Ensino Fundamental I 

 

 
Orientações: 

1. Os materiais do ano anterior que estiverem em bom estado devem ser reaproveitados.             
Para o reaproveitamento dos cadernos, não é necessário retirar as páginas já utilizadas. 

2. Para efeito de organização, pedimos que todo o material seja trazido no primeiro dia de               
aula, mesmo aqueles que serão usados posteriormente. 

3. Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo do aluno e turma. 
4. Pedimos que observem a qualidade destes materiais, pois esta interfere na elaboração e             

no resultado das atividades. Por esse motivo, sugerimos marcas específicas em alguns            
itens, em virtude da maior qualidade e durabilidade dos produtos. 

5. Os materiais precisarão ser repostos conforme a necessidade. 
6. Sugerimos estojo com zíper e alças de elástico individuais internas para os lápis, que são               

bastante organizadores para as crianças.  
7. O aluno pode usar uma mala ou mochila escolar, etiquetada com seu nome em lugar               

visível, com altura suficiente para comportar uma pasta de elástico (tamanho A4). 
8. Quando o lanche vier de casa, sugerimos que venha em lancheira ou na parte externa da                

mala ou mochila escolar. 
9. Para os momentos de lanche, é necessário trazer um jogo americano na mochila ou              

lancheira. 

Durante o ano, o colégio poderá pedir a compra de outros livros paradidáticos. 

Materiais individuais: 
- 1 estojo contendo: 

● 2 lápis grafite 2B pretos 
● 1 tesoura sem ponta, (sugerimos a marca Mundial ou Tramontina) 
● 1 cola bastão (sugerimos a marca Pritt) 
● 1 borracha para lápis 
● 1 caixa de lápis de cor - 24 cores 
● 1 apontador com depósito 
● 1 régua de 15 cm 
● 1 caneta marca texto amarela 
● 1 caneta futura preta 
● 1 estojo de canetas hidrográficas de 12 cores com a ponta fina 

 

 



- Cadernos: 

● 1 caderno de cartografia, capa dura, com 96 folhas, para desenho 

 

- Diversos: 

● 1 pasta fichário tamanho 250 mm x 33,5 mm x 4,0 mm (com 4 argolas e sem zíper),                  
tamanho A4, com 10 plásticos transparentes (4 furos, tamanho A4 - 230 mm x 310 mm) e                 
4 divisórias (no decorrer do ano de 2021 avaliaremos, conforme a necessidade, a             
solicitação de mais uma pasta com as mesmas especificações) 

● 1 pasta transparente com elástico, tamanho A4, espessura de 0,35 mm 
● 1 pasta com elástico, tamanho A4, formato ofício, espessura de 0,35mm para Inglês.  

● 1 prancheta de eucatex 
 
- Agenda: 

● 1 agenda com pauta, capa dura, fechamento em brochura com data (numeral) e dia da 
semana. A medida deve ser entre 10 x 15 cm e 15 x 20 cm, como segue neste link. 

 
Livros: 

 
 
- Presente Língua Portuguesa – 2º ano – 5ª edição

 
ISBN 9788516119294 
(Importante: o Caderno de Atividades não será adotado) 
Elody Nunes Moraes/Débora Vaz/Rosângela Veliago 
Editora Moderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Silly Billy  
Anthony Browne 
Editora Walker Books Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3LCjgNqKho5VkxKdWhsWkxwS285NEpnRjdKMmhxaklsMXhB/view
https://drive.google.com/file/d/0B3LCjgNqKho5VkxKdWhsWkxwS285NEpnRjdKMmhxaklsMXhB/view


 
 
- Escolas como a sua: um passeio pelas escolas ao redor do mundo! 
Penny Smith e Zahavit Shalev 
Editora Ática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cultura da Terra 
Ricardo Azevedo 
Editora Moderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Férias na Antártica 
Laura, Tamara e Marininha Klink 
Editora Grão 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Observações finais: 
 

- No decorrer no ano de 2021 será avaliada a adoção do livro didático da área de                
Matemática.  

 
- Nos casos em que a edição do livro é relevante e deve ser considerada na aquisição,                

o número de edição está discriminado nos dados das obras presentes nesta lista. É              
importante atentar para esses dados. Para as demais obras, sem edição indicada, as             
versões mais atuais são preferíveis, podendo também ser adquiridas obras de           
edições anteriores. 

  



- Embora solicitemos apenas títulos com previsão de estoque, a disponibilidade de           
venda dos livros escolhidos depende da produção e distribuição por parte das            
respectivas editoras. Portanto, sugerimos que as encomendas sejam feitas com          
antecedência. 

- Recomendamos adquirir todos os livros, inclusive os paradidáticos, antes do início           
das aulas, pois passado esse período muitas editoras recolhem seus exemplares. 
 


