
 
 

 

 

2º ano do Ensino Fundamental 

 

MATERIAL INDIVIDUAL (DEVERÁ FICAR COM O ALUNO) 

IMPORTANTE: Estes materiais deverão estar identificados com o nome do aluno. 

 02 cadernos grandes (96 folhas); 
 01 caderno grande de brochura 
        (48 folhas); 
 01 caixa de lápis de cor (12 
        cores);   
 01 borracha;   
 01 tela para pintura (30x40); 
 01 pincel n.º 12; 
 02 lápis apontados (não 
        lapiseira);  
 01 apontador com lixeira;   
 01 tubo de cola líquida grande;  
 02 tubos de cola bastão;   

 01 flauta doce Barroca; 
 01 fone de ouvido; 
 01 Mini Dicionário Aurélio; 
 01 caderno pequeno pautado, para 
        as aulas de música; 
 01 conjunto de canetinhas 
        (12 cores);  
 01 tesoura sem ponta (há tesoura 
        para canhoto);  
 01 pasta plástica com elástico;   
 01 caixa de material dourado (35 
        peças). 

MATERIAL DE USO COMUM 

Deverão ser entregues para a professora, de 26 de fevereiro a 02 de março, em uma sacola 

identificada com o nome do aluno. 

 50 folhas de desenho 120 mg; 
 01 conjunto de têmpera ou um pote 
      de 250ml;  
 01 pacote pequeno de lantejoulas; 
 01 tubo de cola glitter ou colorida; 
 02 caixas de massa de modelar 
     macia (12 cores); 
 02 pacotes de folhas coloridas 
     (color set); 

 02 revistas para recorte (observar 

      o conteúdo das revistas); 

 02 gibis; 

 05 encartes de loja/supermercado; 

 01 pacote de folha branca A4; 

 10 folhas de desenho A3; 

 10 folhas de desenho A3 coloridas. 

MATERIAL DIDÁTICO 

 Sistema Positivo de Ensino. 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 

1º Semestre: 
Bichológico – Autora: Paula Taitelbaum – Editora: Piu. 
 
2º Semestre: 
O Domador de Monstros – Autora: Ana Maria Machado – Editora: FTD. 

LIVRO ADOTADO 
 

 Kit Escola da Inteligência – Disponível para venda na Livraria Cultural – Rua 
       Muck, 331 – Centro/Canoas. Fone: 3051-5356. 

 


