
 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I – 2021 

Materiais para ser entregue para a professora na primeira semana de aula 

(Favor colocar nome do aluno (a) em todo material e nas sacolas da entrega) 

 

 05 envelopes tamanho oficio branco; 

 01 resma de papel A4;  

 02 tubos de cola 90 g (tenaz ou bic); 

 01 pincel nº 12; 

 01 caixa de tinta guache;  
 

 

Material de uso pessoal do aluno: (ficará na mochila do aluno)  

 02 cadernos de capa dura grande – 96 folhas – ATENÇÃO: Não será permitido caderno tipo 

“espiral”;  

 02 cadernos de capa dura grande – 48 folhas – não espiral; 

 01 estojo completo contendo: 02 lápis pretos, 01 caixa de lápis de cor, borracha, apontador, 01 

tesoura sem ponta (com nome) e 01 tubo de cola 90 g; 

 01 caixa de giz de cera; 

 01 conjunto de canetas hidrográficas; 

 01 régua; 

 01 marca texto (verde ou amarelo); 

 01 pasta com elástico de espessura fina; 

 01 conjunto de material dourado simples individual (O material dourado deverá ser retirado da 

caixa de madeira e colocado em uma “nécessaire” com zíper); 

 Minidicionário da Língua Portuguesa – revisado conforme a nova ortografia – Silveira Bueno – FTD. 

 

  Livros Paradidáticos: (deverá ser adquirido em papelaria ou editora) 

 “ A princesa que não queria aprender a ler” – conto – Editora FTD Autora: Heloisa Pietro – 

ilustradora: Janaina Tokitaka;  

 “ Por um mundo mais bacana” – conto – Editora FTD - Autora: Lucia Reis – Ilustradora: Lucia 

Reis; 

Representante FTD: Rua Pedro Celestino, 225 – Centro - Telefone: (65) 3624-2464 / 9 9201-8015.  

 

IMPORTANTE: 

 O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula; 

 Favor colocar o nome da criança no verso do uniforme e nos materiais; 

 Início das aulas: 08/02/2021. 

 


