
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018  
 
 

MATERIAL DE CLASSE 
 

 
01 – Caderno quadriculado 1cm x 1cm - 48 folhas. 
02 – Cadernos BROCHURA Universitário de 100 folhas – de capa dura - AMARELO (Encapar 
com plástico transparente incolor, contendo nas etiquetas o nome, número e ano do aluno). 
01 – Agenda escolar grande (ATENÇÃO: a agenda deverá vir com uma data por página) 
01 – Pasta amarela canelada fina com elástico (para lição de casa) – etiquetada 
01 – Caixa de lápis de cor com 24 cores 
03 – Lápis pretos nº 2  
02 – Borrachas macias 
01 – Apontador com depósito (evitar os que tenham a aparência de brinquedos) 
01 – Cola grande em bastão (de boa qualidade) 
01 – Tesoura sem ponta (de boa qualidade) 
01 – Régua 15 cm 
05 – Plásticos de pasta catálogo, transparentes e grossos 
01 – Cola líquida (de boa qualidade) 
01 – Corte de plástico leitoso (amarelo, 50 cm, para o uso da massinha de modelar) 
01 – Pacote de massa de modelar macia – com 12 unidades (de boa qualidade) 
01 – Pacote de E.V.A. (tamanho A4) – cores variadas 
01 – Estojo de sua preferência  
02 – Revistas em quadrinhos (gibi) – sem uso 
    

OBSERVAÇÃO: Os materiais de uso contínuo deverão ser repostos sempre que necessários. 
 
*TODOS OS MATERIAIS DE USO PESSOAL DEVERÃO SER ETIQUETADOS COM O 
NOME E ANO DO ALUNO. 

 

 
MATERIAL PARA O LANCHE 
 
01 – Guardanapo de pano para forrar a carteira 

 
MATERIAL DE ARTE 
 
 01 – Pasta poliondas A4  
 01 - Jogo de canetinhas (12 cores) 
 01 – Caixa de massa de modelar (12 cores) 
 01 – Bloco de papel Romitec 
 01 – Bloco de papel canson A3 
 01 -  Retalhos de tecidos 
 01 – Pano de limpeza para limpar pincéis 
01 – Avental ou camiseta (não necessariamente a do uniforme) para utilização em atividades 
de pintura 
 
OBSERVAÇÃO: Ao longo do ano, poderão ser solicitados materiais para confecção de trabalhos 
de Arte.  
 



MÚSICA 
 
01 – Pasta catálogo preta com 30 plásticos grossos transparentes 
 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS:   
 
“ A colcha de retalhos” 
Conceil Corrêa da Silva e Nye Ribeiro 
Editora do Brasil 
I.S.D.B.N.9788510048743 
 
Outros livros paradidáticos poderão ser adotados no decorrer do ano. 
 
 
 

LIVROS DIDÁTICOS:   
  
 

Projeto Buriti (Editora Moderna - Fundamental I) 
 
 
MÚSICA 
 
“Batuque Batuta” – Música na Escola – 2º Ano - 2ªEdição/2014 
Márcio Coelho e Ana Favaretto 
Ed.Saraiva 
I.S.B.N.9788502221246 

 
 

OBSERVAÇÕES:  
 

1. Observar o modelo oficial de uniforme, exposto na Secretaria da Escola.  
2. Outros livros paradidáticos poderão ser solicitados ao longo do ano letivo. 
3. O material utilizado no ano anterior, que estiver em condições de uso, deverá ser 

reaproveitado. 
4. Os materiais que constam nesta lista deverão ser trazidos para a Escola apenas 

quando forem solicitados pela professora, através de bilhete na agenda escolar. 
 
 
  
 

Início das aulas - 25/01/2018  
 

 

Equipe Diretiva. 


