
 
 

LISTA DE MATERIAIS 2021 - 2º ANO 
 

MATERIAL  

01 caderno de linguagem brochurão (100 folhas) 

01 caderno de caligrafia pequeno 

01 caderno de linguagem brochura (100 folhas) 

04 cadernos de linguagem brochura (48 folhas) 

01 caderno de aritmética brochura grande (50 
folhas) 

01 dicionário 

01 pasta aba de plástico com elástico (fina) 

01 cola grande e 01 cola bastão grande 

01 tesoura sem ponta 

01 régua (30 cm) 

01 caixa de lápis de cor (36 cores) 

01 caixa de giz de cera curtom 

01 lápis de escrever 

01 borracha mole 

01 jogo de canetinhas 

01 apontador com depósito 

01 caixa de massinha de modelar 

01 potinho de plástico para guardar a massinha 

01 quebra cabeça (com peças grandes) 

01 pasta preta (com 50 plásticos) 

01 pincel 

01 caixa de tinta guache (6 cores) 

01 dadinho para jogos 

100 folhas de sulfite 

OBS.: Materiais de uso coletivo serão solicitados no 
decorrer do ano letivo conforme a necessidade 

MATERIAL DE USO PESSOAL TRAZER TODOPS OS DIAS 

01 garrafa plástica para água como nome  

01 toalha de mão pequena e álcool em gel  

MATERIAL DIDÁTICO/LIVROS 

01 Livro de Literatura: O Carteiro chegou / Janet e Allan Ahlberg: Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: 
Companhia da Letrinha, 2007.  Deve ser adquirido individualmente, pode ser livro usado. Todo aluno deverá ter 
em mãos no início do ano letivo. 

01 Livro de Ensino Religioso Crescer com Alegria e Fé – Editora FTD – Volume 2 – Nova Edição - 
Aquisição individual na loja virtual: www.ftdcomvoce.com.br, Código da Escola: FTD21PRNTV 
Não poderá ser livro usado e nem cópia. Todo aluno deverá ter em mãos na primeira aula de 
Ensino Religioso, início do ano letivo, obrigatoriamente.    

A aquisição do Livro de Ensino Religioso até o dia 28/01/2021 (pode parcelar em 8x). 

Material Didático do Positivo – adquirir na loja virtual: https://lojanaescola.com.br/natividade  

Adquirindo o Material do Positivo até dia 03/01/2021 frete será gratuito, após esta data o frete será cobrado. 

Plataforma Pense Matemática  
OBSERVAÇÕES 

Todo material e o uniforme escolar deve estar identificado com o nome do (a) aluno (a).  

A escola não se responsabilizará por pertences, uniformes e materiais sem identificação ou pelo extravio dos 
mesmos. 

Início das aulas: Dia 01 de fevereiro de 2021 (2ª Feira). Horário: 13h até às 17h15min. 

A agenda escolar será entregue na escola. 

O material didático será entregue diretamente na escola de acordo com as datas já pré-estabelecidas com o 
Sistema de Ensino Positivo. Os alunos que não solicitarem a encomenda do material até a data pré-
estabelecida correrão o risco de receber o material com atraso. 

Obs.: O Material escolar poderá ser reutilizados, desde que estejam em bom estado. (Ex.: Caderno, lápis, 
dicionário, etc.)  
 

 

 

http://www.ftdcomvoce.com.br/

