
Lista de Material - 2º semestre/2021

2º ano do Ensino Fundamental (EF-2)

● Início das atividades com alunos: 02/08/2021 (2ª feira)

1. Material do aluno deverá ser entregue à professora no início das aulas (inclusive os livros
didáticos).

03 cadernos tipo brochura, capa dura (tamanho universitário) com 48 fls, com margem. (Atenção: verifique
se as folhas possuem margens e dê preferência aos cadernos pautados em azul ou preto. Não comprar
caderno espiral, nem tipo Caderflex ou que tenham folhas picotadas ou com ilustrações - sugestão: Tilibra ).

01 caderno tipo brochura, capa dura (tamanho universitário) com 96 fls, com margem. (Atenção: verifique
se as folhas possuem margens e dê preferência aos cadernos pautados em azul ou preto. Não comprar
caderno espiral, nem tipo Caderflex - sugestão: Tilibra ).

01 caderno quadriculado 1 cm x 1 cm, 96 fls, tamanho universitário, capa dura, com espiral e sem picote
(sugestão: Tilibra)

01 pasta catálogo, com 20 plásticos grossos, para guardar as avaliações.

01 pasta com elástico para lição de casa (cor de preferência da criança). Poliondas, tamanho A4, espessura
de 2 cm.

01 pasta catálogo preta, simples, com 15 envelopes plásticos grossos para disciplina de Música.

01 flauta doce soprano barroca – marca Yamaha com nome gravado.

2. Material de uso individual que deve ser deixado na mochila do aluno, trazido diariamente à escola
e reposto sempre que necessário.

01 estojo
04 lápis grafite nº 02
01 borracha macia
01 caneta marca texto
01 cola branca lavável (35g ou 40 g)
01 apontador com depósito (simples)
01 régua plástica transparente de 10 ou 15 centímetros (que caiba no estojo)
01 tesoura sem ponta com nome gravado (sugestão: Mundial). * Caso o aluno seja canhoto, adquirir a
tesoura apropriada.
01 estojo de canetas hidrográficas com 12 cores
01 caixa de lápis de cor com 12 cores
01 cola bastão (20g)
01 jogo de Material Dourado do aluno com 111 peças (madeira ou E.V.A) →
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3. Livros:

Componente
Curricular

Título do livro Ano Autor Editora ISBN

Língua
Portuguesa

Aprender
Juntos

BNCC
Edição
2018

Cícero Oliveira
Silva

Elizabeth G. O.
Silva

Márcia C.
Abromovick

Edições
SM

9788541818810

Cod. barras
9788518798312

Minidicioná
rio (pode

ser o
que já tem
em casa)

Nova
ortografia

2010

Sugestão:
Aurélio

Buarque
Holanda

Positivo
Editora

9788538542407

Matemática 2ºano
Faça

Matemática

2ª edição
2020

Kátia Stocco
Smole

Maria Ignez
Diniz Vlademir

Marim

Editora FTD 7898683436147

Ciências da
Natureza

Projeto
Presente
Ciências

5ª
edição

2018

Lilian Bacich,
Célia Carone,

Edilson Pichiliani

Editora
Moderna

9788516119393

História e
Geografia
(Ciências
Humanas)

Projeto
Presente
História e
Geografia

5ª
edição

2018

Ricardo
Dreguer,
Cássia
Marconi

Neuza Guelli
Cíntia Nigro

Editora
Moderna

9788516114305
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Inglês American
Kids Box
level 2 –

Student´s book

Updated
Second
Edition

2017

Caroline
Nixon e
Michael

Tomlinson

Editora
Cambridge

9781316627518

Filosofia Os
perguntador

es da
garrafa

1ª edição
2013

Flávia Reis Editora
Moderna

9788516080457

Projeto Literário Chapeuzinho
e o Leão
Faminto

1ª edição
2019

Alex T. Smith Editora
Brinque-Book

978857412622-7

Programa
Socioemocional

Programa Semente
Livro + acesso à plataforma digital

2ª edição revista e atualizada

Semente
Educação

Ltda

978-65-88818-04-6

Observação: O livro do Programa Semente será disponibilizado através da plataforma de vendas da

Semente Educação. Para efetuar a compra acesse: https://loja.programasemente.com.br/

5. Observações importantes:

● Os livros didáticos adotados serão usados na primeira semana de aula.
● Encapar os livros com plástico transparente.
● Etiquetar todo o material (cadernos, livros e pastas), identificando-o com nome e ano do aluno, sem a

turma.
● As capas dos cadernos poderão ser de livre escolha.
● A Agenda Rio Branco – 2021 será entregue aos alunos no início de agosto.

Profª. Fabiene Cortijo Ramos
Coordenadora do Ensino Fundamental I
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