Lista de material 2021
2C

2º ano do Ensino Fundamental I – ramo brasileiro

Livros

Editora

Código ISBN

PORTUGUÊS – livro de literatura

Sete histórias para contar
2ª edição
Autora: Adriana Falcão
Ilustração: Ana Terra

Salamandra

9788516085377

Access

9788586575046

ESTUDOS SOCIAIS – livro didático

A escola, a casa

Coleção: Viva a nossa turma – Geografia e História
6ª edição – 2013
Autores: Aracy do Rego Antunes, Maria de Lourdes
Araújo Trindade e Tomoko Iyda Paganelli

Pastas, cadernos e outros
ALEMÃO
1 caderno com pauta simples – código PS (*)

encapado de amarelo

1 pasta de plástico (grampo mola)

amarela

GERAL
1 pasta de plástico (grampo mola) para planos de trabalho e autoavaliações.

lilás

PORTUGUÊS
1 caderno com pauta simples – código PS (*) - o mesmo do ano passado,
que não foi utilizado.

encapado de azul

2 pastas de plástico (grampo mola) - reutilizar as do ano passado.

azuis

1 pasta CLEAR BOOK com 50 plásticos (para Produção de Texto)

azul

1 pasta de plástico com elástico para transportar o
livro da biblioteca de classe (*) – a mesma do ano anterior.

com logotipo da
escola

MATEMÁTICA
2 pastas de plástico (grampo mola) - reutilizar as do ano passado.

vermelha

CIÊNCIAS NATURAIS
1 pasta de plástico (grampo mola)

verde

ESTUDOS SOCIAIS
1 pasta de plástico (grampo mola)

fumê

MÚSICA
1 pasta de plástico fina com elástico
OBS: a mesma do ano anterior, mantendo as folhas de repertório
trabalhadas na 1C.

transparente

ARTES VISUAIS
Material individual (além do que já consta para o estojo, abaixo)






01
01
01
01
01

lápis grafite 6B ou lapiseira 0.9mm
caixa de pilot grosso, 12 cores
caixa de lápis de cor aquarelável, 24 cores
camiseta usada, de tamanho maior que o normalmente usado pelo aluno.
resma de papel A4 (só para alunos remotos)

Aulas remotas: os materiais devem estar disponíveis para uso durante as aulas online.
Aulas presenciais: por medidas de segurança e atendimento aos protocolos sanitários, os materiais
devem ser trazidos e levados de volta para casa e devem estar acondicionados em algum recipiente
plástico (caixa ou Ziploc tamanho grande) que possa ser transportado facilmente nos dias das aulas de
Artes Visuais.
Material coletivo para ficar na escola


1 pacote de papel A4 – Canson Colorido Criativo Cards com 24 folhas














Material individual para ficar no estojo/mochila
Importante: deverá ser reposto durante o ano
1 tubo de cola bastão
1 tesoura de metal sem ponta
1 apontador com depósito
1 borracha
3 lápis grafite 2B
Lápis de cor (12 cores)
Hidrocor fino (12 cores)
1 caneta Unipin Fine Line 0.7 preta (individual)
1 marca texto amarelo
1 régua de 20 cm
1 pasta de plástico fina com elástico (qualquer cor) para transportar o dever de casa
1 Diário de Bordo (será entregue pela escola ao início do ano)
Observações




Os livros deverão ser encapados com plástico transparente ou contact transparente para maior
durabilidade.
Todo o material deverá ser etiquetado com nome e turma do(a) aluno(a).
(*) Vendidos em: Castelinho Uniformes (Rua Real Grandeza, 178, Botafogo) +
Originalstore https://www.originalstore.shop/corcovado

