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2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
*** UNIFORME – EXIGIDO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DE AULA.  

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 02 canetas ponta porosa preta                   01 bloco pautado ortográfico 60 folhas  
  01 tesoura sem ponta                                      01 jogo pedagógico, a partir de 7 anos 
  03 lápis pretos nº 2                                            (adição e subtração; relógio; formas, etc)     
  02 borrachas macias                                        01 caixa de massinha com 12 cores 
  01 apontador com depósito             01 caderno de desenho (96 folhas – 275 mm x 200 mm) 
  02 marca-textos amarelo 
  01 caixa de lápis de cor  
 01 caixa de giz de cera de 12 cores 
  01 caixa de canetas hidrocor grossas  
 01 frasco de cola branca líquida 90ml  
 01 cola em bastão 40g (grossa). Sugestão: PRITT ou GIOTTO  
 01 régua 30 cm  
 05 cadernos brochurão, numerados e margeados, da  ALIBOMBOM 60 folhas – NÃO PODE SER 

CADERNO ESPIRAL E DE CAPA DURA (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História)  
 02 pastas polionda com elástico (2 cm)  
 01 pasta catálogo com 50 plásticos (Produção de Textos). Sugestões:  Yes, Clear Book ou similar 

(boa resistência dos plásticos) 
 10 sacos plásticos, tamanho ofício, sem furo, resistentes, sem identificação  
 03 revistas em quadrinhos  
 03 revistas Picolé 
 01 Material Dourado de madeira 
 01 jaleco branco de mangas compridas para uso em laboratório 
 Livros de literatura infantil da 1ª etapa:  

• “Coach!” – Autor: Rodrigo Folgueira – Editora FTD 

• “Diário Escondido de Serafina” – Autora: Cristina Porto – Ática 
(Os outros títulos serão encaminhados no decorrer do ano) 

 01 agenda (Sugere-se a aquisição da agenda modelo Colégio Edna Roriz, à venda no próprio 
Colégio a partir do início das aulas, devido à especificidade das comunicações entre a Família e a 
Escola e pela mesma conter informações específicas sobre o funcionamento e sobre a rotina 
escolar) 

APRENDER 
JUNTOS 

CIÊNCIAS  
2º ANO - BNCC  

2018 
Edições SM 

APRENDER 
JUNTOS 

GEOGRAFIA  
2º ANO - BNCC 

 2018 
Edições SM 

APRENDER 
JUNTOS 

HISTÓRIA  
2º ANO – BNCC 

2018  
Editora SM 

APRENDER 
JUNTOS 

MATEMÁTICA 
2º ANO - BNCC 

2018 
Editora SM 

PORTUGUÊS 
LINGUAGENS 

2º ANO –  BNCC 
2019 
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