
     
    
    
    
    
    
    
    
    

   2º ano 

Ensino Fundamental I 

 

Esta é a lista do material escolar anual, que cada criança deverá ter. Por favor, tragam 

exatamente a quantidade indicada, para que não haja excesso ou falta. Selecionem 

materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio pela criança. O material deverá ser 

entregue à professora, durante nossa 1ª reunião de pais. As sacolas de material deverão 

vir completas, grampeadas e nomeadas na parte externa, para posterior conferência. 

 

MATERIAL COLETIVO: 

 

o 01 pacote de papel A4 branco (100 folhas) 

o 01pacote de papel Filipinho 

o 01 bloco de papel Canson A4 

o 01 folha de E.V.A com gliter  

o 03 folhas de E.V.A cores diversas 

o 02 gibis em bom estado de conservação 

o 02 caixas de  Massinha de modelar  

o 02 colas gliter 

o 50 cm feltro  

o 02 folhas de  papel Color set 

o 01 cola branca 500g 

 

 

MATERIAL DE MÚSICA 

o 01 caderno grande de desenho 
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MATERIAL INDIVIDUAL 

o 01 caderno capa dura de 46 folhas 

o 01 dicionário de Inglês/Português 

o 01 dicionário da língua portuguesa 
 

o 02 cadernos grandes brochuras, de capa dura (96 fls) etiquetado com o nome. 

o 01 caderno meia pauta para produção de texto (40 fls) 

o 01 estojo com zíper contendo: (lápis, borracha, apontador e lápis de cor) 

o 01 material dourado com o nome 

o 01 lancheira escolar / 01 toalha ou guardanapo grande de pano para apoiar o 

lanche 

o 01 mochila escolar grande   

o 01 Kit de higiene contendo os seguintes itens: escova de dente, creme dental e 

toalha. 

o 01 pasta de elástico fina 

o 03 lápis nº 2 

o 01 tesoura sem ponta 

o 01 pasta catálogo 

o 01 caixa de Lápis de cor (24 cores) 

o 01 régua com 20cm 

o 01 squeeze 

o 01 caixa de giz de cera grande com 12 cores 

o 01 pacote de cédulas de dinheiro de brinquedo (grande com nome) 
 

o 01 borracha 
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MATERIAL DE ARTES 
o 01 borracha para desenho  

o 01 . camiseta infantil branca, em tamanho maior que o número usado pela criança 

(sugestão: duas medidas acima) – para uso em aula de arte. 

o 01 bloco de papel Canson tamanho A3 

o 01 bloco de papel Canson tamanho A4 

o 01 folha de  cartolina branca A4  

o 01 cola bastão 40g  

o 01 tubo de cola líquida branca 110ml (lavável) 

o 03  envelopes Kraft  370x470 

o 02 rolos de  fita crepe (01 fina e 01 larga) 

o 03 rolos de  fita durex coloridas (cores variadas) 

o 01 caixa de giz de cera ( 12 cores) 

o 01 meada lã para tapeçaria (cores diversas)  

o 01 caixa de  lápis de cor (12 cores) 

o 01  lápis para desenho 2H 

o 02 lápis para desenho 6B 

o 01caixa de Massinha de modelar 

o 03 folhas de papel color set. (cores variadas) 

o 01 pacote de papel Filipinho 

o 01 pacote de  papel machê 

o 01 pincel nº 18 – tipo chato 

o 01  pincel tipo trincha tamanho 3 

o 01 pincel tipo batedor nº 6 

o 05 cm tecido (Chita) 

o 01 estojo de tinta Aquarela – 12 cores  

o 03 unid. tinta Guache 250ml (cores: azul, amarela e vermelha) 

o 03 unid. tinta para artesanato 37ml (cores: rosa, lilás e roxo) 
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 Livros didáticos (Entregues diretamente ao aluno em sala de aula. 

 Pagamento por boleto bancário) 

o Livro semestral do Sistema Mackenzie de Ensino; 

o Livro anual de inglês do Sistema Mackenzie de Ensino; 

o Livro anual de Ensino Religioso; 

o Fascículos anual do Projeto de Tecnologia Educacional Lego Zoom. 

 Livro paradidático (Projeto de leitura) 

                            1º título 
                            Nossos livros  
                            Autor: Peter Carnavas  

                       Editora: FTD 

                             
                            2º título 
                            A zeropéia 
                            Autor: Herbet de Souza Bentinho  

                       Editora: Salamandra  

                         
                            3º título 
                            Girafinha flor faz uma descoberta  

                             Autor: Therezinha Casasanta  
                             Editora: Editora do Brasil                                    

 

Apoio ortográfico 

 

                     Título 
                     Caligrafia integrada com ortografia e gramática no capricho 

                            Autor: Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança   
                            Editora: Quinteto                                     
 

OBSERVAÇÃO: 

o A AGENDA ESCOLAR SERÁ ENTREGUE AO ALUNO NO 1º DIA DE AULA. 

 


