
               LISTA DE MATERIAIS – 2.021 

     2º ano E.F. 

                                               (Alunos rematriculados) 
 

Material coletivo: 

1 pincel nº 14; 
3 folhas de E.V.A – cores: 2 pratas com glíter e 1 pink com glíter; 
1 pote de tinta guache de 250 ml – cor: azul; 
1 tubo de cola universal para artesanato; 
2 folhas de papel pardo 
 

Material individual (etiquetado com nome): 

1 caderno grande brochura de capa dura – cor: azul (96 folhas) - É obrigatório seguir a cor da capa do caderno! 
1 estojo – sem ser de lata; 
2 lápis pretos nº 2; 
2 borrachas macias brancas; 
1 apontador com lixeira simples; 
1 tesoura de ponta arredondada de boa qualidade; 
3 tubo de cola líquida branca – 90g;  
1 caixa de lápis de cor (colocar o nome em todos os lápis); 
1 régua plástica de 30 cm; 
1 pacotinho de material dourado em madeira (dentro de um recipiente plástico com tampa e nome); 
1 Dicionário Global - Escolar Silveira Bueno Da Língua Portuguesa – novo acordo ortográfico – Ed. Global; 
1 caixa de lenço descartável; 
1 cópia da certidão de nascimento (para atividade em sala de aula); 
2 fotos: uma 3x4 e uma 10x15 para a professora. 
1 sabonete líquido 
1 álcool em gel 
Importante:  

� 1º dia de aula: colocar no estojo 2 lápis, borracha, apontador, tesoura, 1 cola e lápis de cor (colocar nome) 
� Evitar materiais escolares que também tenham a função de brinquedo. 

 
Lista de livros paradidáticos: 

1º bimestre: ZeKeyê e os olhos da noite. NathalieDieterlé. Ed. Ática.  
2º bimestre: A casa sonolenta. Audrey Wood e Don Wood.Ed.Ática. 
3º bimestre: Maria vai com as outras. Sylvia Orthof. Ed. Ática. 
4º bimestre: Cada Bicho em seu lugar. Jonas Ribeiro. Editora do Brasil. 
 

Entrega dos materiais da lista escolar: de 18 a 20 de janeiro/2021.  

         Colocar todo o material de uso coletivo em um saco plástico grande e o nome da criança completo por fora.      
         Etiquetar todo material individual com nome do aluno(a). 
 
         Obrigatório uso do uniforme escolar. 

 
 


