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LISTA DE MATERIAIS PARA 2021 – 2º ANO DO ENS. FUNDAMENTAL (7 anos)
Início das aulas dia 25/01/2021 - segunda-feira.
Senhores Pais,
Em 2020, devido à pandemia, foram confeccionados kits de materiais montessorianos para a
Educação Infantil e 1º ano. Todo o material extra utilizado foi custeado pelo Colégio Dom Barreto.
A partir de um levantamento minucioso dos materiais no almoxarifado e de um planejamento de
todas as atividades que serão realizadas em 2021, segue a lista de materiais.
Em caso de dúvida, estaremos à disposição para esclarecimentos.

Materiais que deverão ser entregues para professora no dia 25/01/2021 (1º dia de aula)
Quant.
5 cadernos capa dura 96 folhas (brochurão /com margem /universitário) – marca Tilibra – Foroni:
• 2 (vermelhos) para Matemática e Geografia
• 1 (azul) para Língua Portuguesa
• 1 (verde) para História
• 1 (amarelo) para Ciências Naturais
3

caderno capa dura 48 folhas (brochurão / com margem/ universitário) marca Tilibra – Foroni:
• 1 (amarelo) para Ensino Religioso
• 1 (azul) para Produção de Texto
• 1 (poder escolher a cor) para Inglês

1

caderno quadriculado 187mmX245mm com 40 folhas (1 cm x 1 cm) – capa dura – sem margem – marca Tilibra

1

pasta fina plástica com elástico – cor transparente - para lição de casa (não pode ser polionda e nem de papel).

*Para alunos novos: Uma pasta de trilho azul marinho com cinco plásticos grossos (015) – tamanho ofício.
•

OBSERVAÇÕES:
✓ Os cadernos deverão vir encapados e etiquetados com o nome completo do aluno, a disciplina e o ano a cursar.
✓ As pastas deverão vir etiquetadas com o nome completo do aluno e o ano a cursar.

Livros:
1)

Matemática – Presente – Matemática 2° ano do Ens. Fundamental – Ed. Moderna – Imenes / Lelis
ISBN 978-85-16-119911 - 5ª Edição de acordo com BNCC

2)

Buriti Plus– Língua Portuguesa – 2° ano do Ensino Fundamental – Ed. Moderna - Autor: Edições
Educativas da Editora Moderna- ISBN 9788516113131 - 1ª Edição.

3)

Inglês – Next Station, Student´s Book – Level 1 – Ed. Macmillan – Autor: Amanda Cant, Mary Charrington,
Sarah Elizabeth Sprage – ISBN 9788551101278

4)

Minidicionário da Língua Portuguesa (Sugestões: Aurélio/Silveira Bueno/Houaiss), com a nova ortografia.

5)

Livro paradidático infantil:
•

“Viviana Rainha do Pijama” - de Steve Webb - Editora Salamandra.

Materiais que poderão ser entregues pela papelaria:
OBS.: Os pais ou responsáveis que desejarem as papelarias poderão solicitar o encaminhamento dos materiais para o colégio. Os pais
encaminharão somente o comprovante de compra para a professora.

Quant.

3
3
3
3

folhas de papel color set amarelo
folhas de papel cartão vermelho
folhas de papel laminado prata
folhas de papel dobradura marrom

10
sacos plásticos tamanho ofício (com furos). Os sacos serão utilizados para guardar trabalhos, peças de jogos
confeccionados (livro didático) e recortes.

Para aula de Educação Musical
Quant.
1

pasta plástica tipo CLEAR BOOK BD – 20S - YES, vermelha – não pode ser polionda, com 20 sacos plásticos.

1

flauta doce soprano germânica – marca Yamaha (não pode ser outra marca) – marcar nome completo na flauta
na capa

Materiais de uso pessoal: dentro de uma bolsa escolar simples (sem carrinho/sem rodinhas)
Quant.
1
1
3
1
1
1
1
1
6

cola Tenaz 110g. ou 1 do tipo lápis – branca Scotch / 3M (a qual deverá ser reposta sempre que acabar).
estojo simples de três partes – de plástico ou tecido, com zíper.
lápis pretos triangulares – Faber Castell, Maped ou Tilibra
MARCAR NOME
caixa de lápis de cor com 24 unidades – tamanho grande – Faber Castell ou Staedtler
COMPLETO E
apontador com depósito (o mais simples possível)
ANO EM CADA
régua de plástico transparente com 20 cm – poliestireno Acrimet/Tilibra
ITEM.
tesoura com ponta redonda – marca Mundial/Tilibra (nome e sobrenome)
borracha branca Mercur ou Faber Castell 7020
lápis de cor (2 vermelhos, 2 azuis, 2 laranjas)

1
1
1

caixa de material dourado com 111 peças. (Pode usar mesmo material dourado do 1º ano/2020)
agenda escolar – simples (uma página para cada dia), tamanho aproximado de 20 cm x 15 cm
lancheira e guardanapo de pano c/ nome bordado, p/ uso diário (inclusive no dia de cantina)

ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, AS MARCAS INDICADAS SÃO SOMENTE
SUGESTÕES. ALERTAMOS QUE MARCAS DE QUALIDADE INFERIOR SE DETERIORAM NO
DECORRER DO ANO, TORNANDO-SE INUTILIZÁVEIS.

• OBSERVAÇÕES:
1. Não será permitido o uso do “livro do professor”, mesmo que os pais ou responsáveis se proponham a tampar as
respostas.
2. Todos os materiais de uso pessoal deverão vir marcados com o nome da criança, inclusive o uniforme.
3. A tesoura poderá ser reaproveitada do ano anterior, desde que esteja em boas condições e com nome gravado.
4. Os pais ou responsáveis devem verificar, no decorrer do ano, a organização e qualidade dos materiais de uso
pessoal e repô-los conforme forem acabando.
5. Não será permitido o uso de lapiseira, estojo de lata e corretivo líquido.
6. A bolsa escolar (mochila) não deve ter rodinhas, pois os alunos a acomodam nas costas de sua cadeirinha e a
mochila com rodinha tem um peso maior, chegando a tombar a cadeira, causando transtornos na sala de aula.
7. Favor enviar diariamente, dentro da lancheira, um guardanapo de pano pequeno.
8. Solicitamos a escolha cautelosa das capas dos cadernos, pois as mesmas ficarão expostas.
9. A responsabilidade pela elaboração desta lista é da equipe de Professores, Orientação Educacional e Pedagógica.
10. A AGENDA ESCOLAR é de uso diário e obrigatório e não poderá ser trocada no decorrer do ano.

Papelarias e Livrarias, em Campinas, onde constam nossas listas de materiais/2021
23,

Papelaria Colegial
Av. Imigrantes, 228 Centro - Valinhos
Fone: 3871- 4787 / 3299-5474/ 3299-5475
E-mail: valinhoscolegial@terra.com.br

Papelaria Castelo
R. Oliveira Cardoso, 346 – Castelo
Fone: 3284-2323
E-mail: vendas@papelariacastelo.com.br

Papelaria Paulino
R. Dr. Quirino, 1234 – Centro
Fones: 3739-9090
E-mail: vendas@papelariapaulino.com.br

Papelaria Judá
Av. Baden Powell, 371 – Jd Nova Europa
Fone: 3324-5630 /98976-1935
E-mail: contato@papelariajuda.com

Papelaria Chapadão
Rua Santo Antônio Claret, 34- Jd. Chapadão

Modelo Papelaria e Livraria
Av. Francisco Glicério, 1293 – Centro
Fones / Fax: 3235-3978 / 3305-4002 / 3235-3977

E-mail: modelopl@terra.com.br
Papelaria Ceredinha´s
Av. Abelardo P. Amaral, 263 Vila Industrial
Fone: (19) 3272-0186
WhatsApp: (19) 99290-6366
E-mail: ceredinhas@yahoo.com.br

Fone: (19) 3243-4188 (19) 3243-3368
E-mail: vendas@papelariachapadao.com.br

