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LISTA DE MATERIAL - 2020 

2° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

I) Material Didático Objetivo (adquirido na taxa de material) 

 

A coleção didática composta pelo conjunto dos Cadernos de Atividades do Sistema Objetivo de Ensino 

é o resultado de uma sólida experiência na elaboração de materiais didáticos e em sua utilização efetiva 

em sala de aula.  

Esse material é criteriosamente elaborado por coordenadores e professores que compõem nossa equipe 

pedagógica, profissionais com formação e experiência na área educacional e atuantes em sala de aula. 

Isso torna possível oferecer materiais didáticos com alto grau de aplicabilidade, na medida em que 

resultam de um efetivo diálogo entre a teoria e a prática na elaboração das aulas e das propostas de 

atividades. 

Durante o ano letivo são distribuídos aos alunos: 

• 2 diários do aluno semestrais; 

• 4 livros de Língua Portuguesa; 

• 4 livros de Matemática; 

• 4 livros de História e Geografia; 

• 4 livros de Ciências; 

• 4 livros de Inglês; 

• 2 livros de Música; 

• 1 pasta anual para produção de textos com caderno pautado; 

• 1 caderno pautado para reescrita das produções de texto. 

II) Material a ser adquirido 

• 1 pasta polionda, 20mm, azul, com elástico, tamanho ofício; 

• Dicionário de Língua Portuguesa (Sugerimos: Michaelis – Pequeno Dicionário de Língua 

Portuguesa ou Melhoramentos - edição em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico); 

• 2 lápis pretos; 

• 1 caixa  hidrocor, ponta fina (12 cores); 

• 1 borracha; 

• 1 apontador com depósito; 

• 1 régua de 30cm; 

• 1 tesoura de ponta arredondada (sugerimos Mundial ou Laser); 

• 1 caixa de lápis de cor (24 cores ou mais se desejar) 

• 1 tubo pequeno de cola branca líquida; 
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• 2 cadernos capa dura (80 folhas); 

• 4 pacotes de folha A4 – cor branca  

• 2 bastões de cola quente, tamanho médio; 

• 4 folhas de EVA com brilho (2 douradas e 2 prateadas) 

• 4 folhas de papel color set – cores: azul; vermelho; amarelo e preto); 

• 1 garrafa para água (de esporte – obrigatório para o uso diário -); 

 

III) Observações importantes 

 

1) Todo o material deverá ser etiquetado com o nome completo da criança, ano e turma. 

2) O horário de aulas deve ser verificado diariamente, a fim de que o aluno traga para a escola apenas o 

material necessário para as atividades do dia. 

3) Lembramos que é possível reutilizar materiais de anos anteriores, tais como tesoura, lápis de cor, 

caneta hidrocor, estojo, régua, apontador, dicionário etc., desde que estejam em bom estado. 

 

Atenciosamente, 

Jorge Botelho                                                    

Coordenador do Ensino Fundamental I 
 

 


