
 

 
MATERIAL DO ALUNO 2021 

2º ANO FUNDAMENTAL 

 

 

É da responsabilidade dos pais em repor, sempre que necessário, o material do aluno. 
O material descrito a seguir deverá permanecer na mochila do aluno. 

 

● 2 lápis preto nº 2 

● 1 caixa de lápis de cor com 24 cores 

● 1 apontador com depósito 

● 1 borracha branca 

● 1 cola pequena líquida 

● 1 cola bastão média 

● 1 tesoura sem ponta 

● 1 régua de 30 cm 

● 2 cadernos de brochura capa dura de 100 folhas (grande) 

● 1 caderno capa dura quadriculado de 40 folhas (10x10 mm grande) 

● 8 envelopes brancos (tamanho A4) 

● 2 revistas Coquetel INFANTIL (Picolé) 

● 1 revista para recorte (Jardinagem, Quatro Rodas, Globo Rural, etc.)  

● 1 caixa de lenço de papel 

 

 

Material de Arte que o aluno deverá trazer somente na aula de Arte  
(Seguir a grade de horário) 

 

● 1 estojo de caneta hidrocor  

● 1 pincel fino 

● 1 pincel grosso  

● 1 pasta plástica polionda fina  

● 1 caixa de tinta guache  

● 1 potinho pequeno - para lavar o pincel  

● 1 pano pequeno pequeno - para limpar o pincel  

● 1 caderno de desenho 100 folhas  

● 1 necessaire / bolsa para guardar o material de arte. 

 

 

Observações: 

●  Os materiais em destaque (AZUL) devem permanecer na mochila também nas aulas de Arte. 

●  Não será permitido o uso de caderno universitário e nem fichário.  

● Todo material do aluno deverá estar identificado com nome e turma. 

 

 

 

 

 



 
 

MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR 2021 

Deve ser adquirido pelos responsáveis 

 

 

 

LIVRO DE INGLÊS: SUPER SEEK AND FIND 2 - SB AND DIGITAL PACK - 2nd Ed  

2º ANO - Volume 2 - Editora Macmillan  

ISBN: 9786685734515 

 

 

LIVRO DE ESPANHOL: SUPER ACCIÓN 2 

Priscila Vieira, Sandra Pereira, Fernanda Baião e Vanessa Ingegneri 

2º ANO - Volume 2 - Editora Edelvives - FTD  

ISBN: 978-85-96-01207-2 

www.ftdcomvoce.com.br  -  25% de desconto - Código do Colégio: FTD21SPCOD 

 

 

LIVRO DE PORTUGUÊS E CALIGRAFIA: NO CAPRICHO B  

Caligrafia com Ortografia e Gramática Editora: Quinteto Editorial - FTD 

ISBN 9788583920472 

www.ftdcomvoce.com.br  -  25% de desconto - Código do Colégio: FTD21SPCOD 

 

 

PROJETO: EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA - 2º ANO - Leo Fraiman 

Metodologia OPEE - Fundamental 1 - 2º Ano 

Editora FTD - ISBN 7898683434303 
Livros de PROJETOS não são vendidos em livrarias.  

www.ftdcomvoce.com.br  -  25% de desconto - Código do Colégio: FTD21SPCOD 

 

 

PROJETO: LER É UMA AVENTURA - 2º ANO  

Editora: Casa  Publicadora Brasileira  
Livros de PROJETOS não são vendidos em livrarias. Pode ser adquirido através do plantão de vendas no Colégio. Enviaremos 

detalhes da data do plantão de vendas posteriormente via e-mail. 

 

 

 

Paradidático: Um livro apropriado para o 2º Ano (que fará parte do rodízio de livros entre os alunos), como                   

parte do Projeto “Leitores para sempre”. A escolha é livre, não enviar livro de poema. 
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