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Prezados/as responsáveis, 

Segue a lista de materiais de Linguagens e Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental 

do Colégio de Aplicação João XXIII, no contexto do Ensino Remoto Emergencial, ano letivo 2021.

 

MATEMÁTICA: 

 1 caderno brochura sem pauta

 50 folhas de papel branco –

 1 caixa massinha com 12 cores. Após o primeiro uso sugerimos que a massinha seja 

guardadaem pote fechado para melhor conservação.

 50 palitos de picolé 

 Elástico amarelo tipo para dinheiro 

 1 caixa pequena de Material Dourado de madeira Individual 62 peças 

LINGUAGENS: 

 1 caderno brochura com pauta 

 1 caderno brochura com pauta 

 1 caderno brochura com pauta 

ARTES: 

 1 envelope de papel pardo tamanho A3 (para guardar os trabalhos produzidos)

 1 estojo de aquarela 

 1 caneta nanquim 

 MATERIAL QUE SERÁ USADO EM TODAS AS DISCIPLINAS:

 1 tesoura escolar 13cm – Lâmina sem ponta de aço inox

 1 vidro de cola branca – 50g 

 1 caixa com 12 lápis de cor

 1 estojo decanetinhas coloridas

 1 caixa de gizão de cera – 12 cores

 2 lápis pretos de escrever 

 1 apontador  

 1 borracha 
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LISTA DE MATERIAL  

2° ano do Ensino Fundamental 

Ano Letivo 2021 

Segue a lista de materiais de Linguagens e Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental 

Colégio de Aplicação João XXIII, no contexto do Ensino Remoto Emergencial, ano letivo 2021.

1 caderno brochura sem pauta 

– tamanho A4 

1 caixa massinha com 12 cores. Após o primeiro uso sugerimos que a massinha seja 

ardadaem pote fechado para melhor conservação. 

Elástico amarelo tipo para dinheiro - 50 gramas 

1 caixa pequena de Material Dourado de madeira Individual 62 peças  

1 caderno brochura com pauta – 48 folhas (Língua Portuguesa) 

1 caderno brochura com pauta – 48 folhas (História/Geografia) 

1 caderno brochura com pauta – 48 folhas (Ciências) 

1 envelope de papel pardo tamanho A3 (para guardar os trabalhos produzidos)

MATERIAL QUE SERÁ USADO EM TODAS AS DISCIPLINAS: 

Lâmina sem ponta de aço inox 

50g  

1 caixa com 12 lápis de cor 

1 estojo decanetinhas coloridas 

12 cores 
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Segue a lista de materiais de Linguagens e Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental 

Colégio de Aplicação João XXIII, no contexto do Ensino Remoto Emergencial, ano letivo 2021. 

1 caixa massinha com 12 cores. Após o primeiro uso sugerimos que a massinha seja 

1 envelope de papel pardo tamanho A3 (para guardar os trabalhos produzidos) 
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Observações: 

 
A criança deverá manter na residência um kitcompleto para realização das tarefas e atividades.

 

INGLÊS 

 Livro “Our World Starter-
Learning 

 

 Alguns materiais pedidos podem ser reaproveitados do ano anterior.

 

Conferir a data de validade de todos os produtos para que os mesmos possam ser utilizadosaté o final 

do ano. 

Outros materiais de uso específico (de acordo com os projetos desenvolvidos pelas turmas)poderão 

ser solicitados ao longo do ano, quando do retorno das aulas presenciais.

Os livros paradidáticos serão solicitados quando voltarem as aulas presenciais

 
Atenciosamente, 

 
Equipe do 2º ano/Coordenação do Ensino Fundamental I
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deverá manter na residência um kitcompleto para realização das tarefas e atividades.

-Student Book” (cód.9781305114050) - Ed. NationalGeographic 

Alguns materiais pedidos podem ser reaproveitados do ano anterior.

Conferir a data de validade de todos os produtos para que os mesmos possam ser utilizadosaté o final 

Outros materiais de uso específico (de acordo com os projetos desenvolvidos pelas turmas)poderão 

ser solicitados ao longo do ano, quando do retorno das aulas presenciais. 

Os livros paradidáticos serão solicitados quando voltarem as aulas presenciais.

Equipe do 2º ano/Coordenação do Ensino Fundamental I 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃOXXIII 
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Fone:(32) 3229-7602 

deverá manter na residência um kitcompleto para realização das tarefas e atividades. 

Ed. NationalGeographic 

Alguns materiais pedidos podem ser reaproveitados do ano anterior. 

Conferir a data de validade de todos os produtos para que os mesmos possam ser utilizadosaté o final 

Outros materiais de uso específico (de acordo com os projetos desenvolvidos pelas turmas)poderão 

. 


