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2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LISTA DE MATERIAIS 2021

Os materiais abaixo ficarão com os alunos, em casa ou na mochila e precisam estar devidamente
identificados. Os materiais deverão ser repostos ao longo do ano, de acordo com a necessidade.










Os cadernos devem ser sem ilustrações nas f olhas
e sem recorte no espiral
 1 caderno grande espiral de 96 folhas.
 1 pasta de plástico com elástico na cor amarela
 1 agenda grande 2021 impreterivelmente com
uma folha para cada dia.
 1 caixa de material dourado individual organizado
dentro de um pote plástico.
 Mini dinheirinho de brinquedo (Guardar o
dinheirinho já destacado dentro de um envelope
identificado)
 1 grande almanaque Turma da Mônica

Favor identificar cada item do material
do estojo, inclusive os lápis.

1 estojo com 3 repartições:
2 lápis grafite
1 borracha
1 apontadores para lápis com depósito
1 cola (bastão)
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
1 régua de 15 cm
1 caixa de canetinha hidrocor colorida (12
cores)
 1 caneta grifa texto (amarela)
 1 caneta esferográfica (verde)
 1 tesoura sem ponta







Itens de higiene individual para ficar na
mochila diariamente:
1 caixinha de lenço de papel.
1 tubinho de álcool em gel.
3 máscaras extras para troca.
1 saquinho plástico para guardar máscaras
trocadas.
Garrafinha de água diariamente.

 Material que deixará no Colégio: 1 pacote de 100 folhas de sulfite.
OBS: Todo o material deve estar etiquetado com o nome e sobrenome do aluno e ano que o aluno está
cursando.
MATERIAL DE MAKER 2021
O material de Maker será levado para escola na mochila quando a professora indicar o uso do item através da
AgendaEdu.
1 pacote de folha sulfite (100fls).
1 pasta plástica para acomodar as atividades realizadas.
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MATERIAL DE ARTE 2021
O material de Arte será levado para escola na mochila quando a professora indicar o uso do item
através da AgendaEdu. A professora indicará sempre uma semana antes do uso. Lembrando que agora
o material de Arte é de uso individual. E no decorrer do ano letivo de 2021 a professora poderá incluir
alguns itens para aquisição ou separação no caso de material de reciclagem.
- guache colorido 12 cores
- 1 pincel médio
- 2 elásticos de dinheiro
- canetinha hidrocor
- lápis de cor
- 1 régua de 30 cm transparente
- 1tesoura sem ponta
- 1 cola branca
- 1 cola de silicone (pequena)
- 1 caixa de leite vazia
- 1 metro de elástico redondo
- 10 cm de velcro largura de 1 cm
- 1 pacotinho de bexigas tamanho 8 qualquer cor
- 5 pratos de sobremesa branco de isopor
- 1 caneta permanente preta
- 1 rolo de papel higiênico
- 1 potinho plástico (para lavar pincel durante o uso)
- 50 folhas sulfite.
- 1 toalhinha pequena ( para enxugar e limpar pincel durante o uso)
- Retalho de tecido do tamanho da caixa de leite 40/40 cm (Para lembrancinha de Dia das Mães –
feminino)
- 1 pasta de plástico com elástico na cor azul
MATERIAL DE MÚSICA 2021
O material para as aulas de Música será levado para escola na mochila quando a professora indicar
o uso do item através da AgendaEdu. A professora indicará sempre uma semana antes do uso. No
decorrer do ano letivo de 2021 a professora poderá incluir alguns itens para aquisição ou separação no
caso de material de reciclagem.
 Itens para a confecção de instrumentos musicais: violão, tambor, jogo da memória musical,
castanhola, tamborafa, kazoo , etc.
 1 caixa de sapato
 15 elásticos de amarrar dinheiro
 3 latas vazias de tamanhos diferentes
 6 bexigas
 10 embalagens pequenas, vazias de leite fermentado (Yakult)
 2 tampinhas plástica de garrafa pet
 2 garrafas pet de 2 litros
 2 garrafas pet pequena
 1 rolo vazio do papel alumínio
 2 colheres de sopa de metal
 2 copos de plástico firme
 1 pote vazio de sorvete
MATERIAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2021
O material para as aulas de Educação Física será usado em casa quando o professor indicar o uso
do item através da AgendaEdu. O professor indicará sempre uma semana antes do uso. No decorrer do
ano letivo de 2021 o professor poderá incluir alguns itens para separação no caso de material de
reciclagem.





Bexigas
8 Garrafinhas Pet de 600ml
Corda (3 metros) usaremos para marcar o chão, exercício de equilíbrio e para pular.
Bolas: grande, média e pequena. (Não precisa ser nova. As bolas serão usadas em casa, pode ser o que já possui).
Serão usadas para a aprendizagem e denvolvimento de habilidades rítmicas (bola para quicar no chão), habilidades
manuais e pedais.

