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ENSINO FUNDAMENTAL 

2° ANO - LISTA DE MATERIAL 2021 

CADERNOS: 

- 1 caderno de linguagem, 96 folhas (Português); 
- 3 cadernos de linguagem, 48 folhas (História, Geografia e Ciências); 
- 1 caderno de aritmética, 96 folhas (Matemática); 
- 3 cadernos de linguagem, pequenos (Inglês, Produção de texto e leitura); 
- 1 caderno de caligrafia; 
- 1 caderno de desenho. 
 
Para 2021, extraordinariamente, não exigiremos a COR específica para capa de cadernos, para 
que os alunos possam reaproveitar todo material adquirido e pouco usado em 2020. Se 
necessário, pediremos mais cadernos no decorrer do ano. 
 

ESTOJO:  lápis, borracha, lápis de cor, apontador, 1 tesoura, 2 colas (de preferência bastão), 
régua de 30 cm, 1 material dourado ,1 ábaco simples, 1 dicionário de Português (pode 
reaproveitar de anos anteriores).   
 
DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA O ENSINO HÍBRIDO: um notebook ou tablet para ficar à 

disposição do aluno que assistir as aulas em casa. 

FOI EXCLUIDO O MATERIAL DE PAPELARIA E SUBSTITUÍDO POR UM KIT DE PROTEÇÃO 

PESSOAL. 

KIT PROTEÇÃO PESSOAL: nossos clientes sabem da seriedade que a escola NSA assume a 

questão da segurança de seus alunos, e está se equipando para atender os alunos com o maior 

rigor sanitário possível. Entretanto, estamos num momento delicado com a pandemia, fazendo 

necessário um reforço com a aquisição de EPI (equipamento de proteção individual). Por isso, 

solicitamos que cada aluno traga diariamente para a escola: 

- 03 máscaras de boca (podendo ser de tecido ou descartável); 

- 01 frasco portátil de álcool em gel (para uso individual); 

- 01 caixa de lenço umedecido com álcool 70%; 

- 01 squeeze para água. 

 

Obs. A livraria Cristal Papelaria possui parceria com a Escola Nossa Senhora da Alegria. 
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