
 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL 2021 
2º Ano - Ensino Fundamental I – MATRÍCULA 

 

USO INDIVIDUAL: 
1 Caderno brochura (grande) 96 folhas (Português / Matemática)  
1 Caderno brochura (grande) 48 folhas (História / Geografia)  
1 Caderno brochura (grande) 48 folhas (Ciências / Ciências Sociais)  
1 Caderno meia pauta (grande) 48 folhas (Produção de texto / Literatura) 
1 Caderno caligrafia (grande) – Não será permitido o de linha verde. 
1 Frasco de cola branca (líquida) 
1 Caixa de massinha de modelar (12 cores) 
1 Mini Material Dourado 
1 Dicionário Aurélio (pequeno) 
1 pasta plástica ofício fina com elástico  
1 camiseta para atividades diversas (usada) 
 
* ESTOJO COMPLETO COM: 
2 Lápis preto nº 2 
2 Borrachas branca 
1 Apontador com depósito 
1 Caixa de lápis de cor (12 cores) (o mesmo usado para Arte) 
1 Régua (30 cm) 
1 Tesoura sem ponta 
 
DIVERSOS: 
1 EVA simples 
1 EVA com gliter 
1 EVA atoalhado 
1 Papel crepom 
1 Pacote papel criative 
1 Pacote papel sulfite (A4 – 50 folhas) 
1 Gibi (revista em quadrinhos – observar escolaridade) 
1 Livro de literatura (observar escolaridade) 
Livros paradidáticos a serem utilizados durante o ano: 
Perdidos na mata – Explorando os cinco sentidos (Ricardo Dreguer – Editora Moderna); 
João, que não queria ser dragão (Marcelo Manhães – Editora Bicho da Seda); 
O piquenique do Catapimba (Ruth Rocha – Editora Salamandra).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Google Imagens, 27/10/2020. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
HIGIENE PESSOAL: 
1 Bolsinha com escova de dente, creme dental e toalhinha de mão 
1 Garrafinha para água 
1 Toalhinha para lancheira 
 
INGLÊS: 
1 Caderno brochura (pequeno) 48 folhas  
 
ARTE: 
1 Caderno meia pauta 
1 Pacote com 50 folhas – papel A4 Canson (140 g/m² - 210mm x 257mm) 
1 Pacote com 50 folhas – papel A4 coloridas Criative 
1 Pacote com 20 folhas – papel A4 (120 g/m² - 210mm x 257mm) 
1 Lápis 6B 
1 Caixa de lápis de cor 
1 Caixa de canetinha 
 
SECRETARIA: 
4 Fotos 3x4 (deverá ser entregue no mesmo dia que o material) 
Poderão ser solicitadas taxas para eventos culturais/esportivos/pedagógicos/lembranças no decorrer do ano. 
 
ATENÇÃO: 
Os cadernos devem ser encapados ou de capa dura. Não serão permitidos cadernos com espirais. 
Todos os materiais deverão estar etiquetados com a identificação do estudante ao serem entregues na escola. 
Os uniformes também deverão ter a identificação do estudante.  
Os cadernos devem ser nomeados nas capas. 
 
OBSERVAÇÃO:  
A entrega dos materiais se dará conforme indicado a seguir. 
Datas: 28 e 29/01/2021 
Horários: 9h às 12h30 e 13h às 18h 
Local: Colégio Nova Geração 
* Não será permitida a entrega de materiais no primeiro dia de aula, pois o momento é unicamente de acolhida e atenção aos estudantes. 
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