
                                                                                                      

 
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2021 
2º Ano A – ENSINO FUNDAMENTAL  

 

 MATERIAL DE BOLSA 

 

• 1 caderno costurado pequeno (50 folhas) para Inglês - pode ser do ano anterior 

• 1 caderno pequeno costurado (100 folhas) – para agenda 
• 3 cadernos grandes (50 folhas) margem escura e linhas escuras para Redação /His.Geo./Ciências 

• 2 cadernos grandes costurados (100 folhas) com margens escuras e linhas escuras para: 
Português / Matemática. 
 

NÃO SERÃO ACEITOS CADERNOS ESPIRAIS / TODOS OS CADERNOS DEVERÃO SER DE CAPA DURA. 
 

• 1 minidicionário da Língua Portuguesa revisado de acordo ortográfico. 
      Opções: 

• Minidicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno – FTD ou 

• Minidicionário da Língua Portuguesa – Ruth Rocha– Ed. Scipione ou 

• Minidicionário da Língua Portuguesa – Saraiva – Ed. Saraiva 
 

• Livro de Caligrafia – Essa Mãozinha vai longe 2 (Fundamental I) – Ed. do Brasil (Nova edição) – 
Thayanne Gabryelle e Vilza Carla 

 
 MATERIAL DE CLASSE 
 

• 1 pasta polionda azul (27 x 37 cm para provas e trabalhos) poderá ser do ano anterior. 

• 1 bloco timbrado do Colégio Átomo 

• 1 estojo maior (tipo nécessaire) com zíper (não trazer estojo de lata) 

• lápis triangulares pretos, borracha, apontador, tesoura, cola, 2 canetas marca texto, 1 régua de  
15 cm 

• 1 caixa de lápis de cor 

• 1 caixa de material dourado Montessori (pode ser do ano passado) - devolveremos no final de ano. 
• 2 tubos de cola (90g) 

• 1 tubo de cola bastão 
 

       Paradidáticos para trabalhar projetos:  
          

1º e 2º bim. Nossos livros Peter Carnavas Tradução Rosana Rios – Ed. FTD (livro pendente no ano 
de 2020 que será trabalhado em 2021 no 2º ano) 

3º e 4º bim. Marcelo, marmelo, martelo. (Ed. Salamandra) 

 

OBS: Todo material deverá ser etiquetado com nome do aluno, série, disciplina e encapado com 

plástico transparente. (cadernos e livros). 

 
 
 

 
 
 
 

 

COLÉGIO ÁTOMO 
Sistema COC de Ensino 

Fone: (18) 3908-4844 
 

 

 



OBS.: APROVEITEM OS MATERIAIS DEVOLVIDOS DO ANO PASSADO.  

 
Material para Arte: 
 
Uso individual: 
• 1 caixa de camisa ou papelão (qualquer cor, ano anterior). 

• 1 pasta polionda (qualquer cor). 

• 1 estojo de caneta hidrocor. 

• 1 caixa de tinta guache – 12 cores. 

• 1 caixa de giz de cera curton. 

• 1 retalho de malha para limpar pincéis. 

• 1 pincel série 815 nº14 (chato). 
• 1 estojo de cola colorida. 

• 1 pacote de origami 3 em 1. 

• 1 cola branca de 90g.  
Todo material acima deverá ser etiquetado com nome e ano do aluno e estar dentro da caixa. 

 

• 2 EVA felpudo branco. 

• 2 EVA laranja.  

• 2 color set verde. 

• 2 color set amarelo. 

• 3 m de TNT azul royal. 
 
 

➢ Devido à pandemia, aguardaremos determinação das instâncias superiores para estabelecer com 

precisão a data de início das aulas (última semana de janeiro ou primeira de fevereiro). Assim que 

possível essa informação será disponibilizada no site da escola ou pelo Whatsapp. 

 

  
➢ O boleto de janeiro estará disponível no site www.colatomo.com.br. Para alunos novos, 

o login e a senha para acesso serão enviados pela secretaria.          
    
           
 

 
 
 
 
 

                               Boas Férias! 


