
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2020 
– 2º ano – 

  

Material individual 
 

01 caderno brochurão grande 48 folhas (capa dura 
lisa) 
01 estojo com zíper com três repartições 
01 caixa de lápis de cor (c/ 12) 
01 régua transparente inquebrável 30 cm 
01 jogo de canetinha hidrocolor  
10 lápis pretos 
04 borrachas brancas e macias 
02 apontadores com coletor grande 
01 cola bastão 
01 tubo de cola líquida branca (110g) 
01 caixa de camisa (encapada) 
01 tesoura pequena sem ponta 
02 dados 
01 kit de material dourado 
01 tangram de e.v.a 
01 caixa de massa para modelar 
02 pastas finas com elástico  
01 pasta preta com 50 plásticos  
 
Cada aluno deverá trazer em seu material 
diário: 
 

01 garrafa de água (uso pessoal da criança – 
etiquetada e com nome) 
 
 
 

Livros Paradidáticos: 
1º Semestre: Maria vai com as outras 
Autora: Sylvia Orthof                                                 
Editora: Ática    
 

 
2º Semestre: Um porco vem morar aqui! 
Autora: Claudia Fries     
Brinquedo Book    
 
 

Livro de Ensino Religioso: Crescer com alegria e fé   
Autores:  Ednilse Duran e Glair Arruda 
Nova Ed. 2 / 2ª Edição / 2018 
Editora FTD 
 

 
 
01 pacote de palito de sorvete 
01 pacote de palito de churrasco 
01 Resma de papel Sulfite A4 - branco  
02 folhas de color set (vermelho e azul claro) 
06 folhas de E.V.A. (2 amarelos, 2 vermelhos e 2 verdes) 
01 folha de cartolina laminada espelhada 
01 folha de papel micro-ondulado estampado 
01 revista velha 
01 rolo de papel crepom 
01 metro de contact estampado 
02 folhas de papel cartão 
01 pacote de lantejoula grande (coloridas) 
01 bloco de papel canson A4 branco 
02 gibis da Turma da Mônica 
 
Obs: Verificar a validade dos materiais - no mínimo 2021. 
Todo material deverá ser identificado com o nome da 
criança, assim como os agasalhos e uniforme escolar.  
 Favor respeitar cores e tamanhos. 

Importante: O uso do uniforme segundo regimento 
interno do Colégio é obrigatório, sendo: Camiseta, shorts, 
bermuda (masculina e feminina), calça de tactel calça 
bailarina, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). 
É proibido o uso de chinelo ou tamanco.           

 
Entrega de materiais: De 21 à 24/01/2020 

Início das aulas: 27/01/2020 
 


