
 

2º Ano do EF I 
 

Materiais diversos 
- 01 agenda 2021 ou 01 caderno pequeno para recados (Aproximadamente: 20,5x14,5) 
- 01 caderno capa dura de 96 folhas (brochurão); (sugestão: caderno criativo 96 folhas) 
- 02 pastas com elástico (tarefa e rodízio de livros) 
- 01 pasta vermelha (4 cm de altura) 
- 01 régua de 30 cm 
- 01 tesoura de pontas arredondadas com o nome gravado (sugestão: tesoura vai e vem) 
- 01 cola em bastão (grande) 
- 01 cola líquida grande (sugestão: gel) 
- 01 caderno quadriculado 
- 01 Atlas Geográfico 
- 01 caderno grande de caligrafia 
- 01 gibi de sua preferência 
 
Artes 
- 01 pacote de papel tamanho A4 colorido 
- 01 bloco Max desenho tamanho A4 branco 
- 01 pincel chato nº 2 

Música 
- 01 pasta preta com 10 plásticos para música 
 
Material de uso pessoal (Trazer a partir do 1º dia de aula) 
- 01 lancheira 
- 01 mochila ou bolsa que comporte uma pasta tamanho 34,5 cm. x 25 cm. 
- 01 estojo com zíper, com 3 ou 4 divisórias contendo: 

- 05 lápis pretos n°2; 
   - 01 caixa de lápis de cor; 

- 01 apontador com depósito; 
- 01 borracha (branca); 
- 01 jogo de canetinhas hidrográficas; 
- 01 caixa de giz de cera grosso 
- 01 caneta marca texto com a cor da sua preferência 

 
Observações 
- O material didático da Editora Moderna deverá ser adquirido pela internet. O site e a data de início da venda 
serão disponibilizados no aplicativo e no site do colégio. 
- O livro para as aulas de Projeto de Vida e Empreendedorismo deverá ser adquirido pela internet. O site e a 
data de início da venda serão disponibilizados no aplicativo e no site do colégio. 
- Os materiais que o aluno já possui devem ser reaproveitados. 
- Os livros paradidáticos serão retirados na biblioteca da escola. 


