
 

 

 

LISTA DE MATERIAL – 2º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – 2022 

 Cadernos e pastas: 

• 1 caderno pequeno  (48 folhas vertical, pauta simples, sem ser espiral, capa dura) – Língua Portuguesa (azul) 

• 1 caderno pequeno (48 folhas vertical, pauta simples, sem ser espiral, capa dura) – Matemática (vermelho) 

• 1 caderno meia-pauta (48 folhas horizontal, pauta simples, sem ser espiral, capa dura) – Composição (encapado de azul) 

• 1 caderno meia-pautal (48 folhas horizontal, pauta simples, sem ser espiral, capa dura) – História/Geografia (encapado de amarelo) 

• 1 caderno meia-pauta (48 folhas horizontal, pauta simples, sem ser espiral, capa dura) – Ciências (encapado de verde) 

• 1 caderno meia- pauta (48 folhas horizontal, pauta simples, sem ser espiral, capa dura) – Inglês (estampa criativa) 

• 1 caderno quadriculado - tamanho 1x1 (48 folhas vertical, sem ser espiral, capa dura) 

• 1 pasta (plástica) de trilho para Matemática (vermelha) 

• 1 pasta (plástica) de trilho para Língua Portuguesa (azul) 

• 1 pasta (plástica) de trilho para História e Geografia (amarela) 

• 1 pasta (plástica) de trilho para Ciências (verde) 

• Pasta plástica tamanho A4 (com elástico)  

 

Material de uso pessoal: 
➢ Estojo completo com: tesoura sem ponta, tubo de cola branca líquida; cola bastão, régua de 30 cm; borracha 

branca macia; lápis de cor; giz de cera e  hidrocor.  

 Livros: 

 
Box - Agora eu sei! 2º ano (À venda na secretaria da escola.) 
 
- Língua Portuguesa 
- Matemática 
- História e Geografia 
- Ciências 
- Caligrafia 
- Livros de literatura 
- Agenda escolar  
 

 

    INGLÊS               LINK PARA COMPRA DO MATERIAL DIDÁTICO 

                                    www.eskolare.com/e/george-march  
 

 

• Os livros e apostilas são consumíveis, não podendo ser reaproveitados.  

 
       OBS: 

➢ Todo material deverá ser etiquetado constando o nome completo do aluno e o ano. 

➢ Etiquetar também lápis, cola, borracha, apontador, régua, hidrocores e a apostila de cálculo. 
                                                Site: www.escolageorgemarch.com.br 

 
 

 

http://www.escolageorgemarch.com.br/

