
 
 

Lista de Materiais 2021: 2º ANO EM 
 
01 Lápis 6B ou 4B 
01 Régua 
01 Tubo de Cola escolar branca 
01 Tesoura 
01 Caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 tinta de PVA (cor de sua preferência) 
02 Pincéis: nº 14 e nº 08 
01 Calculadora científica (ano anterior) 
01 Tabela Periódica (ano anterior) 
01 Jaleco branco (com identificação do nome) 
01 Bloco Auxiliadora 
01 Bloco A3 (arte) 
11 Cadernos (1 para cada disciplina) 
100 Folhas Papel Sulfite A4 entrega no 1º dia de aula para atividades extras 
 
03 Livros Paradidáticos para serem adquiridos: 
1º Trimestre: O mundo de Sofia - Jostein Gaarder 
2º trimestre: Triste fim de Policarpo Quaresma - Lima Barreto 
3º trimestre: Laços de família - Clarice Lispector 
 
Observação: os livros serão trabalhados no início de cada trimestre e serão utilizadas técnicas diferenciadas para 
socialização e avaliação individual. 
Materiais específicos poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo, conforme projetos e atividades aplicadas. 
 
No ano de 2021 a escola continuará com o aplicativo ClipEscola para comunicação diária, por isso não solicitará 
Agenda escolar. 
 
A venda do MDD (Material didático digital) será pela internet no site da EDEBÊ, http://loja.edebe.com.br 
 
Dispositivo do aluno - Notebooks ou Ultrabooks. 
Configurações mínimas exigidas para o dispositivo do (a) aluno (a) são: 
Processador Dual Core de 2,5GHz (ou superior) 
Memória RAM 4GB (ou superior) 
Sistema operacional Microsoft Windows 7 (ou superior) ou MAC OS 10.9 (ou superior)  
Navegador de internet (Google Chromei ou Firefox) – uso on-line 
Memória armazenamento de 250GB (ou superior) 
Conexão Wi-Fi 802.11 B/G/N - Conexão USB 2.0  
Saída de áudio P2 - Alto falante e Fone de ouvido  
Carregador 110v/220v 
 
Aplicativos exigidos para o dispositivo do (a) aluno (a) são: 
- Navegador de internet (Google Chrome ou Firefox) – uso on-line; 
- Microsoft Office: Word, Excel e Power Point (para realização de atividades e trabalhos); 
- Adobe Flash Player e Adobe Acrobat Reader (leitor de PDF). 

 
 
 


