
 

 

 

Livros e materiais a serem adotados em 2021 - 2º ANO EF I  

SISTEMA ETAPA:  

O material didático do Sistema ETAPA, que inclui todas as disciplinas, exceto ensino religioso e  
os livros paradidáticos, será adquirido e entregue diretamente no IECJ.  

PROJETO BILÍNGUE:  

A compra do material deverá ser realizada até dia 22/01/2021, através do link abaixo:  

https://apps.educate.global/br/educ/pagamento/index.php/usuario/login  

Obs: A entrega do material será feita no IECJ.  
 
 

LEITURAS COMPLEMENTARES  

1-Título: A volta dos gizes de cera   
Autor (es): Drew Dayvalt – Tradução Yukari Fujimura  
Editora: Salamandra  
ISBN: 9788516105938 

2- Título: A árvore generosa  
Autor (es): Shel Silverstein – Tradução Fernando Sabino  
Editora: Cia das Letrinhas  

3- Título: O monstro monstruoso da caverna cavernosa  
Autor (es): Rosana Rios  
Editora: DCL  

4- Título: No capricho- Caligrafia integrada com ortografia e gramática- Volume: A 
Autor (es): Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança 
Editora: Quinteto  
       Lista de Material 

- 1 Caderno brochura grande de capa dura – 50 folhas (amarelo) 

- 1 Caderno de desenho, sem pauta, grande, em espiral, para música e inglês  
- 1 Pasta polionda grande, com elástico, na cor azul (a mesma usada no 1° ano), para artes 
- 1 Pasta de plástico fina com elástico (pode ser a mesma usada no 1º ano)  
- 1 Jogo de material dourado (contendo unidades, dezenas e centenas) e 1 bolsinha para  guardá-lo (pode 
ser o mesmo utilizado no 1º ano)  
- 2 Borrachas macias   
- 1 Apontador com depósito  
- 1 Estojo  



 

 

- 3 Lápis pretos no. 2 
- 5 Envelopes coloridos (tamanho carta) 
- 1 Agenda 2021, com data 
- 2 Réguas de 15 cm  
- 2 Colas (1 bastão e 1 líquida)  
- 1 Caixa de lápis de cor  
- 1 Caixa de giz de cera com 12 cores  
- 1 Caixa de giz de cera com 6 cores (para artes) 
- 1 Caixa de canetas hidrográficas (coloridas)  
- 1 Tesoura pequena, sem ponta  
- 2 Canetas marca texto (amarela)  
- 2 Caixas de massinha de modelar (com 12 cores)  
- 1 Revista passatempo do tipo Picolé (de acordo com a faixa etária)  
- 1 Tela para pintura 18X24  
- 5 Plásticos sem furo A4- grosso (favor não etiquetar) 
- 1 Fita banana, dupla face, de espessura 19mm x 2,0m 
- 1 Bloco de desenho A4 140g/m² cor creme  
- 1m de algodão cru 
 

Todo material deverá ser encapado e etiquetado para o 1º dia de aula.  
* É importante que os materiais sejam simples, para que não desviem a atenção dos  
alunos.  
      

Material providenciado pelo Colégio  

Durante o ano, alguns materiais serão providenciados pelo Colégio.  
              A taxa será enviada no início do ano. 

 
AJUDE A PRESERVAR O PLANETA TERRA!  

Se possível, reaproveite o material do ano anterior (mochila, estojo, lápis, canetas, pastas,  
plásticos etc) e substitua objetos que trazem problemas para o meio ambiente.  

Orientações para o início do ano de 2021  

Divulgação das listas de classe: 29/01/2021, a partir das 17h, em nosso site  

Início das aulas regulares: 1 de fevereiro de 2021  

Horário do Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano: das 12h45 às 17h15 

 


