
LISTA DE MATERIAIS 2021  

 
NÍVEL: 2º Ano  
Fundamental I 

OBSERVAÇÕES: 
● Identificar todos os materiais escolares. Colocar o nome do estudante na parte frontal dos livros didáticos e literários, cadernos 
e pastas. 
● Observar o tamanho e a quantidade solicitada de cada material. 
● Usar uniforme diariamente. O uniforme também deve ser identificado para evitar extravio ou troca entre colegas (marcar com 
caneta permanente, bordado ou tinta para tecido). 
●  O material de uso diário deverá ser verificado, higienizado e reposto pela família sempre que necessário.  
●  Verificar, diariamente, se o aluno possui os materiais necessários para a aula. 
●  Os materiais de uso individual e coletivo deverão ser entregues na primeira semana de aula.  
●  Os materiais solicitados, se em bom estado, poderão ser reaproveitados do ano anterior. 
●  Outros materiais, para atividades específicas, poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 

 
RELAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES: 

 
Materiais para trazer e levar na mochila 

diariamente: 
 
▪ 1 estojo contendo: 2 lápis de escrever; 1 

apontador com depósito; 1 borracha grande 
macia; 1 tesoura sem ponta e 1 cola bastão. 

▪ 1 estojo contendo: 1 caixa de lápis de cor com 12 
cores; 1 conjunto de hidrocor ponta grossa com 
12 cores. 

▪ 1 Lancheira com guardanapo e toalhinha para a 
hora do lanche. 

▪ 2 cadernos - capa dura com 96 folhas. 
▪ 1 pasta A4 de plástico.  

 
Observação: Os livros didáticos deverão vir na mochila do 
aluno conforme cronograma de disciplinas encaminhado 
no início do ano. 

 
Materiais que ficarão na Escola: 

 
▪ 1 pincel nº 12 
▪ 1 tubo de cola bastão grande 
▪ 1 pote grande de tinta têmpera (cor opcional) 
▪ 1 caixa de giz de cera grosso (12 cores) 
▪ 2 caixas de massa de modelar soft (12 cores) 
▪ 1 caixa de cola colorida (6 cores) 
▪ 4 envelopes brancos A4 
▪ 1 avental plástico para as aulas de Arte 

▪ 1 jogo “Material Dourado” 
▪ 100 folhas brancas ofício 
▪ 1 metro de TNT (cor opcional) 
▪ 1 cola glitter (cor opcional) 
▪ 1 folha de EVA tamanho cartolina (cor opcional) 

 

Livros Didáticos: 
 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia e Inglês: 1º e 2º semestres e seu complementos. 

Obra Coletiva. São Paulo: Editora Mackenzie, 2019 (Sistema 

Mackenzie de Ensino). Os livros didáticos devem ser 

adquiridos na secretaria da Escola. 

 

Livros Literários: 
Os livros literários poderão ser entregues juntamente com o material 
escolar no início do ano ou a partir da data de uso em sala de aula a cada 
trimestre. Devem estar devidamente identificados com o nome do 
estudante, esses livros retornarão para casa ao final de cada projeto. 

 

1º Trimestre: O Alfabeto de Histórias. Autor: Gilles Eduar. 

Editora Ática. 

2º Trimestre: A Família de Marcelo. Autor: Ruth Rocha. 

Editora Salamandra. 

3º Trimestre: O Bairro de Marcelo. Autor: Ruth Rocha. Editora 

Salamandra. 

 

 
Orientações para ensino remoto em caso de continuidade das restrições devido ao Covid-19: Em caso de 
continuidade do ensino híbrido e necessidade de escalonamento de alunos em sala de aula, é necessário que o 
aluno possua um dispositivo (computador ou smartphone) para o acompanhamento de aulas on-line.  

 
Fornecedor para aquisição de Uniformes: 
 
Visual Uniformes- Deise 
51- 9161-5747 

 


