Diretoria do Ensino Fundamental I
Currículo Brasileiro

Novembro/2020

LISTA DE MATERIAIS 2021 E ORIENTAÇÕES GERAIS – 2º ANO
Estimada Família
Os materiais escolares para o ano de 2021 estarão à venda a partir de 7/12/2020 na papelaria Livro Fácil,
localizada no Colégio.
Materiais didáticos
Solicitamos atenção para alguns aspectos relativos a esses materiais:
•

Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o reaproveitamento de
materiais da série anterior e uso de uma garrafinha de água (squeeze), que deverá ser enviada
diariamente.

•

Os alunos deverão usar uma mochila, que precisará comportar a altura de uma pasta de tamanho ofício
(pasta de atividades e tarefas) e demais materiais. A lancheira deverá conter um guardanapo em tecido
e ambos deverão estar devidamente identificados.

•

Livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e devidamente etiquetados com as
referências do aluno na capa da frente: nome completo, classe e componente curricular. Materiais como
lápis, régua, cola, tesoura, apontador e borracha também deverão estar devidamente identificados.

•

Os pais ou responsáveis dos alunos novos no Colégio em 2021 que adquirirem os materiais na papelaria
Livro Fácil, devem considerar a seguinte observação:
 os materiais exclusivos para alunos novos (descritos no item VII) serão entregues pela papelaria,
diretamente na sala de aula.

•

Para os materiais adquiridos em outra papelaria, deverão ser consideradas as seguintes observações:
 Em função da qualidade do trabalho pedagógico, é necessário que todas as especificações descritas
na lista sejam atendidas.
 Os materiais exclusivos para alunos novos (descritos no item VII), deverão ser entregues no Colégio,
até o dia 8/2.

•

Os materiais abaixo devem ser trazidos no 1º dia de aula presencial:
 agenda escolar;
 cadernos das atividades do dia;
 pasta de atividades e tarefas;
 estojo completo* (todos os itens deverão estar devidamente etiquetados).

* Ao longo do ano, caberá à família, sempre que necessário, orientar o aluno quanto à reposição dos materiais
do estojo. É fundamental que ele esteja completo durante todo o período letivo.
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Recomendação de recurso tecnológico
Sugerimos que cada aluno tenha disponível em sua casa um computador para o caso de a pandemia se estender
e ser necessário o oferecimento de aulas por videoconferência. A seguir, compartilhamos orientações de
configurações:

CLIQUEM AQUI E
ACESSEM NOSSAS
RECOMENDAÇÕES DE
CONFIGURAÇÕES

Uniforme escolar
O uso do uniforme completo e tênis é obrigatório para todos os alunos, em todas as atividades escolares.
Pontos de venda do uniforme:
Papelaria Livro Fácil
Em lojas situadas nos Câmpus do Colégio e também pelo site <www.livrofacil.net>, com entrega em
domicílio.
Funcionamento da papelaria:
 Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
 Feirão (para agilizar o atendimento): de 7 a 18/12, no Salão de Ginástica Artística.
 A papelaria Livro Fácil estará fechada no período de 21/12 a 3/1, reabrindo a partir de 4/1.
 Plantão aos sábados: 16 e 30/1, das 9h às 14h.
Na Rua da Escola
Loja situada no seguinte endereço:
Moema – Alameda dos Arapanés, 853 –  (11) 5051-5045  (11) 96308-9681  (11) 96321-0948
Pelo site <www.naruadaescola.com.br>, com entregas em domicílio.
I – LIVROS DIDÁTICOS
Componente
Curricular

Título do livro

Volume

Língua
Portuguesa

Interpretação de textos – desenvolvendo a
competência leitora
ISBN: 9788547237349

2º ano

CEREJA, William Roberto;
CLETO, Ciley

Matemática

Matemática para Ensino Fundamental
Caderno de Atividades – 3ª edição
ISBN: 978-85-7237-010-3

2º ano

ARANHA, Álvaro Zimmermann
e organizadoras

Música

Ciências

Inglês

Flauteando – Volume 1 – Tocando e
cantando com o folclore
ISBN 978-65-5555-044-3
Obs.: o livro estará disponível para entrega
somente em janeiro/2021.

Autor(a)

Editora

Atual

Policarpo

1

VERTAMATTI, Maria Regina;
PALLADINI, Márcia;
HADDAD, Cesar;
GOMIDE, Marta;
GALLOTTA, Naila

Cortez

CTC! Nacional – 1ª edição - 2º ano
ISBN: 978-85-9522-055-3

2

Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento Experimenta

Experimenta:
Educação
em Ciências

Guess What! Level 1
Pupil's Book British English
ISBN: 978-11-0752-691-4
Activity book with online resources
ISBN: 978-11-0752-695-2

1

REED, Susannah
BENTLEY, Kay

Cambridge
University
Press
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II – MATERIAL DE CIÊNCIAS – EXPERIMENTOS (permanecerá na escola)
O Programa CTC é uma solução estruturada e completa para o ensino de Ciências. Composto de livro elaborado
com uma sequência didática cuidadosamente planejada, além de um kit do aluno com todo o material de
investigação necessário para o desenvolvimento das atividades.
O material (livro e kit do aluno) pode ser adquirido na Papelaria Livro Fácil ou no site:
<https://www.experimentaciencias.com.br/>, a abertura da Loja Virtual está prevista para o dia 7/12. Para as
famílias que optarem pela compra no site da Experimenta, o material do aluno será entregue, sem custo adicional,
no Colégio e será entregue em sala de aula no mês de fevereiro.
O kit para os experimentos de Ciências deve ser mantido em casa e os itens enviados mediante solicitação da
professora de classe.
III- LIVROS PARADIDÁTICOS (LEITURA OBRIGATÓRIA A SER REALIZADA DURANTE O ANO LETIVO)
Solicitamos que os livros sejam enviados ao Colégio somente no momento da sua solicitação, conforme previsão
indicada na tabela abaixo.
Título
Projeto
Interdisciplinar
LP
Inglês
LP
Alemão
Letramento Digital

LP

Um mundo de crianças
ISBN: 978-85-88948-31-0
A carta do Gildo
ISBN 9788574125701
I'm Sorry
ISBN:978-0-19-472224-7

Autor(a)

Editora

BUSCH, Ana;
VILELA, Caio

Panda Books

RANDO, Silvana

BrinqueBook

SHIPTON, Paul

Oxford

YOUSAFZAI, Malala

Cia das
Letrinhas

CARLE, E;
CHRISTEN, V. Hildesheim

Gerstenberg

É um livro
ISBN: 9788574064512

SMITH, Lane

Cia. das
Letrinhas

Só de brincadeira
ISBN 9788546721740

CUNHA, Léo;
CUNHA, Anna

Positivo

A fabulosa máquina de amigos
ISBN: 9788574125770

BLAND, Nick
AQUINO, Gilda de
(tradutor)

Malala e seu lápis mágico
ISBN: 9788574068114
Die kleine Raupe Nimmersatt
ISBN: 978-3-83-694136-5

João Esperto leva o presente
Educação Financeira certo
ISBN: 978-8582770979
Marcelo, marmelo, martelo e
LP
outras histórias
ISBN 9788516071493

Envio

8/2

1º semestre

Brinque Book
2º semestre

FLEMING, Candace

Farol

ROCHA, Ruth

Salamandra

IV – OUTROS MATERIAIS
AGENDA ESCOLAR
•

1 agenda 2021 com capa dura e espiral, tamanho A5 (modelo diário – 1 página por dia)

CADERNOS
•
•

1 caderno universitário em brochura, capa dura (com margem e sem desenho nas folhas), de 48 folhas – Língua
Portuguesa (capa decorada a escolher)
1 caderno em brochura, universitário, quadriculado (1 cm x 1 cm), de 48 folhas – Matemática

PAPÉIS
•
•

1 bloco Criativo, 120 g, 32 folhas, tamanho: A4
1 bloco para desenho, tamanho A4, cor branca, 140 g (sugestão: Canson)
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PASTAS
•

•
•

1 pasta de plástico transparente verde com grampo-mola, tamanho ofício, contendo 10 sacos plásticos grossos
(sugestão: Yes – 911PS) – ATIVIDADES E TAREFAS
1 pasta-catálogo transparente branca contendo 40 sacos plásticos costurados – tamanho ofício (sugestão: Clear
Book Yes BD-40) – PRODUÇÃO DE TEXTO
1 pasta-catálogo espiral: cristal – tamanho A4 – contendo 20 sacos plásticos (sugestão: Yes – 2320C) –
EDUCAÇÃO FINANCEIRA

OUTROS ITENS
•
•
•

1 flauta doce soprano Germânica (sugestão: Yamaha) – identificar a flauta com nome e sobrenome (gravação,
etiqueta ou caneta permanente).
1 pacote de fichas sobrepostas para numeração – cada ficha deverá ter identificação no verso (sugestão: MMP –
Materiais Pedagógicos)
1 caixa de massa de modelar (6 unidades), 90 g (sugestão: Soft Acrilex)

ESTOJO CONTENDO

• 2 dados de 6 faces (numérico e de quantidades – um de cada)
• 1 cola em bastão, 40 g, (sugestão: Pritt ou similar)
• 1 tesoura escolar sem ponta (sugestão: Mundial Ponto Vermelho ou similar). No caso de a criança ser canhota, comprar
tesoura específica.
• 1 caneta hidrográfica preta 0,4 mm (sugestão: Intensity BIC ou Stabilo)
• 1 caneta hidrográfica – 12 canetas com 24 cores (bicolor)
• 1 apontador com depósito
• 1 borracha branca, grande e macia (sugestão: Plastic Eraser, BIC ou similar)
• 1 caixa de lápis de cor com 12 cores + 3, não aquarelável (sugestão: Caras & Cores – Faber-Castell)
• 2 lápis grafite, triangular B
• 1 caneta fluorescente marca-texto, cor amarela
• 1 régua de 20 cm, transparente e rígida
Observações:
- Todos materiais devem estar devidamente identificados.
- Cabe à família, sempre que necessário, orientar o aluno em relação à reposição dos materiais no estojo. É
fundamental que ele esteja completo durante todo o ano letivo.

V– MATERIAL DE ARTES
Argila colorida

1 quilo

Caderno “Meu primeiro Canson” – A4, espiral, 140 g, 40 folhas (sugestão: Canson) - Utilizar o
caderno do ano anterior se houver 50% sem uso.

1 unidade

Caneta preta retroprojetor média (sugestão: Faber-Castell)

1 unidade

VI – MATERIAL MAKER – LETRAMENTO DIGITAL (Permanecerá na Escola e será utilizado nos projetos)
Bateria CR 2016

1 unidade

EVA, tamanho A4 (cores a escolher)

2 folhas

LEDs coloridos de alto brilho, 3mm

2 unidades

Minimotor Dc, 3 V

1 unidade

Suporte para 2 pilhas AA com chave de liga e desliga

1 unidade

Pilha AA

2 unidades

Sugerimos que o material maker seja armazenado em uma caixa organizadora plástica com tampa e trava.
Projetos Maker

1º semestre
2º semestre

Flor – STEM
Robô inseto
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VII – MATERIAIS EXCLUSIVOS PARA ALUNOS NOVOS

Em função das aulas remotas, os alunos já matriculados em 2020 no Colégio não necessitam adquirir os itens
da tabela abaixo:
Argola de chaveiro 22 mm
Caneta tipo ponta porosa 1.0 mm – preta (sugestão: Fine Marker - CiS)

2 unidades
1 unidade

Caneta para lousa branca, cor: preta (sugestão: BIC)

1 unidade

Cartolina branca, A3, 180 g (sugestão: Canson Vivaldi)

12 folhas

Cartolina branca, A4, 180 g

15 folhas

Contact transparente (sugestão: Vulcan)

4 metros

Dado com pontos (1.6 cm)

1 unidade

Dado com número (1.6 cm)

1 unidade

Envelope pardo, tamanho A4

1 unidade

Etiqueta Inkjet laser carta 215,9 x 279,4 mm – folha inteira (sugestão: Pimaco 6185)

10 folhas

Etiqueta Inkjet laser carta 12,7 x 44,45 mm (sugestão: Pimaco 6187)

2 folhas

Fecho mosquetão 23 mm
1 unidade
Fita de cetim, 15 mm (cor a escolher)
3 metros
Fita-crepe – tamanho 48 mm x 50 m (sugestão: 3M ou Scotch Azul)
1 rolo
Massa de modelar (sem gliter), pote com 500 g, cor a escolher (sugestão: Soft Acrilex)
1 unidade
Papel Holler A4 - 2,5 mm (sugestão: Papel Toys)
1 unidade
Papel kraft cartão 240 g – 48 cm x 66 cm
1 unidade
Papel 180 g – tamanho A3 – cores: amarelo-canário, rosa- escuro, cenoura, vermelho, lilás,
2 unidades de cada cor
preto, azul-turquesa e verde-claro (sugestão: Canson Vivaldi)
Papel crepom – cor a escolher
1 rolo
Papel sulfite 120 g – tamanho A4 – branco
50 folhas
Saco plástico com fecho hermético – 10 cm x 15 cm (sugestão: Zip Lock)
2 unidades
Saco plástico com fecho hermético – 6 cm x 9 cm (sugestão: Zip Lock)

2 unidades

Tinta Tempera Guache – 250 ml – qualquer cor – tampa Flip Top (sugestão: Acrilex ou similar) 1 unidade
Velcro autoadesivo, 20 mm
30 centímetros

Permanecemos à disposição para as orientações que se fizerem necessárias.
Atenciosamente

Luciana Gomes C. Centini

Diretora Institucional do Ensino Fundamental I – Campus Morumbi

Maria Virginia Freire

Diretora do Ensino Fundamental I – Campus Valinhos

Renata Koelle

Diretora do Ensino Fundamental I – Campus Panamby
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