
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021 
2º ano - Ensino Fundamental

 
 
Material de uso diário 

● 3 cadernos brochura A4, capa dura, pautado, 48 folhas (Tilibra)  
● 1 caderno meia pauta, capa dura, 24 pautas (formato 275mmX200mm) (Tilibra) 
● 1 caderno de desenho espiral A4, 48 folhas 
● 1 pasta catálogo, com 50 plásticos - (transparente) - ref. 1050 - ofício (Plascony)  
● 1 caixa de lápis de cor, com 12 cores (não aquareláveis)  
● 1 estojo de caneta hidrocor, com 12 cores, ponta fina 
● 1 estojo  
● 1 apontador com depósito  
● 2 lápis pretos nº2  
● 1 borracha branca  
● 1 régua de 20 cm 
● 1 tubo de cola branca (35g) 
● 1 tubo de cola em bastão (40g) 
● 10 sacos herméticos (tipo Zip Lock) 14X20 cm  
● 1 tesoura pequena, de inox, sem ponta, com nome  
● 1 calculadora simples  
● 1 garrafa ou squeeze para água 
● 1 avental, disponível na loja Bandar - utilizado para trabalhos com tinta (poderá ser aproveitado do ano 

anterior) 
 

Componente Português 
Sugestões: 
● Michaelis: dicionário escolar Língua Portuguesa  

Editora Melhoramentos - São Paulo - 4ª edição, 2016 - ISBN 9788506078464 
● Mini Aurélio: o dicionário da Língua Portuguesa  

Autor: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda  
Editora Positivo - Curitiba - 8ª edição, 2014 - ISBN 9788538542407 

 
Componente Matemática  

Livro didático: ISBN 9788547234638 
Ligamundo: matemática: 2º ano  
Editora Saraiva - São Paulo, 2018 

 
OBSERVAÇÕES 

1. As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade. 
2. A agenda escolar será fornecida pelo colégio.  
3. O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar. 
4. O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser reaproveitado.  
5. Todo o material deverá ser organizado em sacola ou pacote fechado, devidamente identificado. No              

início do ano informaremos a forma de entrega. 
6. Cada estudante deverá trazer ao colégio sua garrafa ou squeeze para água, para mantermos atitudes               

sustentáveis e de respeito aos protocolos de segurança.  
7. Os materiais de uso coletivo, solicitados em 2020, serão reaproveitados em 2021, para todos os               

alunos. Caso seja necessário, solicitaremos durante o ano.  
8. Se necessário, serão solicitados materiais específicos, para alunos novos. 
9. Os livros paradidáticos serão solicitados durante o ano letivo, por meio de circular e site. 
10. Pede-se que os pais folheiem os cadernos e livros para buscar possíveis defeitos e efetuar trocas                

antes de etiquetá-los.  


