
 

 

 
LISTA DE MATERIAIS 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I - 2021 

 
Materiais diversos: 

(Todo o material deverá ser identificado com o nome do estudante em etiqueta visível)  

 
3 cadernos grandes - brochura de linha simples (90 folhas); 
2 cadernos grandes - brochura de linha simples (48 folhas); 
1 caderno pequeno - brochura de linha simples (48 folhas); 
1 estojo; 
2 lápis pretos; 
1 apontador com depósito; 
1 borracha branca (não perfumada);  
2 tubos de cola grande; 
1 tesoura sem ponta;  
1 régua transparente de 30cm; 
1 caixa de lápis de cor; 
1 jogo de canetinhas; 
 
Material a ser entregue para a professora no dia 10/02/2021:  

 

1 pasta grande para folha A3;   
100 folhas sulfite 60; 
50 folhas de ofício A4; 
2 folhas de E.V.A com glitter; 
1 rolo de fita adesiva (marrom – não plástica); 
1 pacote de folhas coloridas (8 cores); 
1 bloco de desenho branco A3;  
2 colas dimensionais/cores diferentes (sem brilho); 
2 rolos de papel toalha; 
1 caixa pequena de material dourado em madeira (pode ser o do ano anterior); 
 

Biblioteca de sala de aula 

 1 Gibi. 

 

Dicionário  

 Pode ser de livre escolha 

 

Livros Didáticos:  

Português 
Livro: Aprender Juntos  
2º ano – 6º edição   
Editora: SM – 2017 

- Este material pode ser adquirido pelo portal SM 

Direto, link: https://www.smdireto.com.br, 

utilizando o Voucher:146152F17 (2º Ano) 

https://www.smdireto.com.br/


 

 

Matemática 
Livro: Aprender Juntos  
2º ano – 6º edição  
Editora: SM – 2017 
 

- Compras feitas até o dia 29/01/2021 terão 

condições especiais de parcelamento e desconto. 

 
- A retirada do material será no Colégio, 

a partir de 08/02/2020, mediante 

comprovante de compra, respeitando o 
prazo mínimo de 15 dias após a aquisição 

pelo site.   

Língua Inglesa 
Livro: Hello! Kids  
2° ano - 5° Edição 
Editora: Ática - 2018 
 

- Este material pode ser adquirido a partir de 
04/01/2021 com condições especiais de 

parcelamento  e desconto, por meio do portal 
www.domquixote-rs.com.br, utilizando o cupom:  

aparecida2021.  

- A retirada do material será no Colégio, a partir de 

08/02/2020, mediante comprovante de compra, 

respeitando o prazo mínimo de 15 dias após a 
aquisição pelo site. 

 
 

 

Obs.: Os materiais didáticos também poderão ser adquiridos nas livrarias por preço comercial. 

 

 É OBRIGATÓRIO o uso de uniforme nos Colégios da Rede Notre Dame. 
 Todo o material e os uniformes devem ser identificados com o nome do estudante. 
 Reunião com os Pais de 1° ao 4° ano: 10/02/2021: 13h 25min, nas salas de aula de cada uma 

das turmas (devem ser trazidos os materiais a serem entregues para a professora).  
 Início das aulas para os estudantes: 11/02/2021: Das 13h 25min às 17h 50min. 

 

http://www.domquixote-rs.com.br/

