
 

 
 
 
 

2º ANO DE ESCOLARIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

2021 
 
 
 

Informações importantes para o início do ano letivo 
 

 Horário do Ensino Fundamental - Anos Iniciais   13h às 17h35min  
 
 
Lista de material de uso individual 
 

 01 agenda 2021: um dia por página 

 01 estojo contendo: 03 lápis de escrever, 01 borracha macia, 01 apontador com depósito, 01 caneta 
vermelha, 05 canetas marca-texto e 01 régua de 15 cm 

 01 caixa de lápis de cor, grande, 12 cores 

 01 jogo de canetinhas, grande, 12 cores 

 01 pote de massa de modelar: 500g - base de amido de milho (cor opcional) 

 01 tesoura sem ponta e com o nome gravado (para canhotos existe a adequada) 

 01 tubo de cola líquida transparente: 35g 

 03 envelopes brancos - tamanho ofício (sem identificação)  

 01 pacote de papel criativo para corte, colagem e montagem (cores fortes) 

 01 cartolina estampada (com listras, estrelas, bolinhas ou flores...) 

 01 bloco de fichário de 96 folhas, com pauta simples e sem decoração 

 01 caderno de capa dura, com 48 folhas, grande e sem espiral para Língua Inglesa (cor opcional) 

 01 caderno de capa dura, lisa e na cor azul, com 96 folhas, pequeno e sem espiral: Anotações 

 01 caderno de capa dura, lisa e na cor azul, com 96 folhas, grande e sem espiral: Atividades 

 01 caderno de desenho capa dura, 48 folhas, grande e sem espiral (cor opcional): Arte 

 04 pastas transparentes, incolor, com trilho 

 Aulas de Natação: maiô ou sunga, toalha e touca  

 Livros didáticos do Sistema de Ensino Poliedro e Caderno de Atividades de Ensino Religioso a serem 
adquiridos na Tesouraria do Colégio. 
 
 

Observações: 
1) Todo o material deverá ser identificado, inclusive o uniforme diário e de Natação.  
2) Para uma melhor conservação, encapar os cadernos com plástico ou plástico adesivo 

transparente. 
3) Nas etiquetas é necessário que conste apenas o nome completo do aluno e o ano de 

escolaridade. 
4) O material de uso individual precisa ser reposto conforme a necessidade durante o ano letivo. 

 


