
OBS: Outros materiais serão solicitados no                                                      

decorrer do ano letivo em caso de 

necessidade 

 
  

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021  
2º ano do Ensino Fundamental I  

 

 Materiais de papelaria:  01 – Cola colorida;  
   01 – Um dicionário de Língua Portuguesa  
 03 – Cadernos grande tipo brochura azul 48 folhas;  (sugestão Aurélio);  
 01 – Caderno grande tipo brochura vermelho 96    
   folhas;                      Materiais Diversificados:  
   01 – Tinta Acrilex Verde; 
   01 – Tinta Acrilex Amarela                                                                 01 -

 
Revista; 

   01 – Caderno grande tipo brochura amarelo 96                                01 – Livro de história;  
   folhas;                                                                                                 01 - Gibi (Maurício de Souza, Ziraldo...);  

01 – Caderno de desenho, cartografia sem seda de                         03 – Metros de TNT cor de rosa. 
 capa dura 50 folhas – (Artes);             

01 – Pasta polionda com elástico sem alça, de  
 plástico tamanho A4 (fina);  

 
 

 10 – Placas de EVA (cores diversas);    
 01 – Caixa de massa de modelar;  Livros Paradidáticos:  
 01 – Bloco creative - A4 (cores diversas);    

.  02 – Pacotes balão verde n° 07;                                                       1º Bimestre  

   01 – Cola tekbond;                                           Marcelo, marmelo, martelo e outras histórias 
01 – Estojo.                                                                                     Autora: Ruth Rocha 
01 – Caixa de tinta guache;    

 04 – Lápis preto;  2º Bimestre   
 02 – Borrachas;                Eu separo o lixo para reciclar   
 01 – Apontador com depósito;  Autor: Jean Rene Gombert  
 01 – Caixa de giz de cera (12 cores) pequena;    
 01 – Caixa de lápis de cor (12 cores);  3º Bimestre   

01 – Caneta hidrocor (12 cores);                                               A cor de Coraline   
02 – Pacotes de papel creative color set (A4                                  Autor: Alexandre Rampazo   

 colorido);    
 01 – Bloco de papel canson A4;  4º Bimestre   

01 – Régua de 30 centímetros;                                                Poemas problemas  
01 – Placas de EVA peludinho branco;                                  Autora: Renata Bueno   

 05 – Placas de EVA com glitter;    
 01 – Pincel chato nº 10;     

01 – Tesoura pequena sem ponta (com nome);  
 
 

02 – Tubos de cola bastão branca;  
 
 

02 – Caneta marca texto;                                                     
 
  

   ATENÇÃO  
O s materiais dos alunos da deverão ser entregues no primeiro dia de aula, para a professora 

responsável  (acoplados em saco plástico e com o nome do aluno  na embalagem e em todos os itens, 
principalmente em cada lápis, borracha e apontador).    

  
  

  

    
  
  



 

  

  

  

      
  
  

  

  

  

2 ° ANO Ensino F undamental I   

  
MATERIAL DIDÁTICO   -   COLE Ç AO NAUTAS    

  
Valor   Total   do   Kit:   R$ 680,98   

  
O material deve ser adquirido pelo site  www.loja.edebe.com.br em até 10x no  
cartão de crédito ou no boleto à vista com 5% de desconto.   
  

Descrição   do Kit :   

  

     LINGUA  PORTUGUESA   

   MATEMATICA   

   CIENCIAS    

   HISTÓRIA    

   GEOGRAFIA    

   ENSINO RELIGIOSO   

   ROBÓTICA   

   AMPLIANDO ROTAS   

  

  
Observações:  Lembrando que o livro de Língua Inglesa,  NÃO   deverá ser  
adquirido na editora Edebe, pois o mesmo já está incluso no valor da   mensalidade.   

  
  

http://www.loja.edebe.com.br/

