
 

 Lista de Material 2º ANO EF I - 2021 
 

 

Área do conhecimento Material necessário 
Língua Portuguesa 
 
Observação: Se possível 
reutilizar os cadernos  do ano 
2020 

01 livro de literatura infanto-juvenil, nível de 2º Ano 
01 caderno brochura grande capa dura  96 fls  (Sugestão encapar na cor azul) 

01 caderno de caligrafia pequeno (Sugestão encapar na cor azul) 
 

Matemática 01 caderno grande  quadriculado 1cm x 1cm  (cuidar com a metragem) 
(sugestão encapar na cor azul) 
01 kit de material dourado (individual) – Deixar na mochila 
01 Ábaco vertical (aberto) 

 

Artes 01 caderno de desenho grande capa dura (sugestão encapar na cor azul) 

01 cx giz de cera 12 ou 15 cores (fino) 
01 estojo de caneta hidrocor 12 cores 
02 metros de papel contact transparente 
01 massinha de EVA 
01 bloco criativo Romitec com 32 folhas 
01 pincel grande chato nº 6 ou 10 
 

Para utilização em todas as 
áreas  

 

01 pasta preta (arquivo) com 120 plásticos (Verificar se o plástico abre com 
facilidade) 

01 pasta brasil  
01 apontador com depósito  
01 penal / estojo com zíper 
01 régua de 30cm (resistente) 
01 tesoura sem ponta com nome do aluno gravado (Mundial ou 
Tramontina). 
02 borrachas 
01 tubo de cola Tenaz ou Faber Castell 110g 
05 lápis de escrever preto nº 2 – Faber Castell 
01 cx lápis de cor grande (12 ou 24 cores) 
 

Material de cuidados de 
higiene pessoal 

01 lancheira térmica para seus lanches no período curricular 
01 nécessaire + escova de dentes com capa + escova ou pente de cabelos 
(deverá estar todos os dias na mochila) 

01 garrafinha de água para uso diário com tampa protetora do bico (com 
nome) 

01 repelente para insetos OFF Spray 
01 protetor solar FPS 30 
01 frasco pequeno de álcool em gel 70% de uso individual 
06 máscaras (identificadas com nome e embalagem para máscaras limpas e sujas 

identificadas) 
 

Material de contraturno 

Turma: CTT - EF - 2 VESP 

01 caderno brochura grande 48 folhas para atividades de reforço escolar  
02 gibis 
02 revista para recorte 
01 pote de massinha 
 



 

 

Observações: 

➔ Se o material estiver em bom estado, pode ser reutilizado do ano anterior.  

➔ Todo material individual deverá ser identificado, com nome do aluno e turma. 

➔ As marcas citadas são apenas sugestões e preferências. 

➔ Diariamente na mochila deve constar lápis de escrever, borracha, lápis de cor, cola e tesoura. 

➔ Providenciar todo o material para o seu 1º dia de aula. 

 

Livros Didáticos: deverão ser retirados no dia 01 de fevereiro no colégio. 
 

❖ As apostilas do Sistema de Ensino Anglo 
❖ Líder em Mim  
❖ Material Wizard  

 
Início das aulas: 
 
❖ Dia: 04 de fevereiro de 2021 (quinta-feira) 

 
Reunião com os pais e/ou Responsáveis: 

❖ A data e horário deste momento serão divulgados oportunamente. 

❖  Sobre a modalidade das aulas (presencial, remota ou híbrida), assim como a data da reunião de 

pais e/ou responsáveis enviaremos maiores informações via UNIMESTE 

 
Horário das aulas (1º a 6º ano ): 
 
❖ Matutino: 7h30min às 11h45minmin (segunda a sexta-feira)  
❖ Vespertino: 13h15min às 17h30min (segunda a sexta-feira) 

 
Agenda virtual Unimestre (APP Unimestre): 
❖ Este é o meio de comunicação oficial do Colégio Excelsior. Portanto fiquem atentos aos envios               

de recados pelo APP Unimestre. Caso se tenha dúvidas quanto a instalação e acesso (login e                
senha), favor entrar em contato com a secretaria escolar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

SUGESTÕES DE LITERATURAS 2º ANO 2021 - EF I 

 
Lista com sugestões de livros de literatura infanto-juvenil. Estes poderão ser dquiridos em livrarias do 

gênero. 

– Bem-te-vi e outros poemas. Lalau e Laurabeatriz. São Paulo: Companhia das Letrinhas,1994. 

– Brasileirinhos: poesias para os bichos mais especiais de nossa fauna. Lalau e Laurabeatriz.              

São Paulo: Cosac Naify, 2001.  

– Poemas para enrolar a língua. Almir Correia. São Paulo: Nova Alexandria, 2006. 

 – Anúncios amorosos dos bichos. Almir Correia. São Paulo: Biruta, 2005.  

– Telefone sem fio. Ilan Brenman e Renato Mariconi. São Paulo: Companhia das Letrinhas,              

2010.  

– A Lua no céu e ela na Terra. Salizete Freire Soares. São Paulo: Paulinas, 2010.  

– Um pouco de tudo – de bichos, de gente, de flores. Elias José. São Paulo: Paulus, 1997.  

– Lili inventa o mundo. Mário Quintana. São Paulo: Global, 2005 – A poesia do ABC. Alcides                 

Buss. Florianópolis: Cuca Fresca, 2004.  

– A arca de Noé. Vinicius de Moraes. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2004. 

 – ABC do zoo. Luise Weiss e Pedro Maia. São Paulo: Cia das Letrinhas, 1993. 

 – Classificados poéticos. Roseana Murray. São Paulo: Moderna, 2010.  

– O carteiro chegou. Allan Ahlberg e Janet Ahlberg. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007.  

– Felpo Filva. Eva Furnari. São Paulo: Moderna, 2006.  

– Você troca? Eva Furnari. São Paulo: Moderna, 2012.  

– Assim Assado. Eva Furnari. São Paulo: Moderna, 2011.  

– Os Bichos que tive: memórias zoológicas. Sylvia Orthof. Rio de Janeiro: Salamandra, 2005. 

 – Galo, galo, não me calo. Sylvia Orthof. São Paulo: Formato, 2011.  

– Borba, o gato. Ruth Rocha. São Paulo: Salamandra, 2009.  

– Dona Baratinha. Ana Maria Machado. São Paulo: FTD, 2004.  

– Histórias à Brasileira: a Moura Torta e outras (recontadas). Ana Maria Machado. São Paulo:               

Companhia das Letrinhas, 2002. 

– Papagaio Gaio. Celina Ferreira. Belo Horizonte: Formato, 2000.  

– Tiburfi! O álbum de poesia do Tibúrcio. Jonas Ribeiro. São Paulo: Brinque-Book, 2011. 

  – Menina Bonita do laço de fita. Ana Maria Machado. São Paulo: Ática, 2011.  

– Pinote, o fracote e Janjão, o fortão. Fernanda Lopes de Almeida. São Paulo: Ática, 2011.  

– O jogo do contrário. Jandira Mansur. São Paulo: Ática, 2011.  

– O menino que descobriu as palavras. Cienas Santos. São Paulo: Ática, 2011. 

– O segredo da chuva. Daniel Manduruku. Sao Paulo: Ática, 2012. 

– Contos de Grimm. Traduçao de Heloisa Jahn. Ilustraçao: Elzbieta Gaudasinska. Sao Paulo:              

Companhia das Letrinhas, 1996. 

 – Alfabeto de Histórias. Gilles Eduar. Sao Paulo: Ática, 2008. 

 – Histórias do País dos Avessos. Edson Gabriel Garcia. São Paulo:Global, 1998.  


