
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

 

Todo material deverá ser devidamente etiquetado e identificado, sendo entregue no dia 28/01/2019 

para a professora/auxiliar nos horários 7h30 – 11h30 (alunos do período matutino) / 13h00 – 17h00 

(alunos do período vespertino). Nesse dia não haverá aula. 

 A Agenda Escolar será oferecida pelo Colégio; 

 Identificar o uniforme com tinta para tecido ou bordar. 
 

Reunião de Pais para orientações sobre o ano letivo: dia 25/01/2019, das 7h30 às 9h30. 

INÍCIO DAS AULAS: dia 29/01/2019. 

 

Materiais de uso pessoal (repor quando 
necessário) 

 

Materiais de uso em todas as disciplinas 
 

1 estojo com zíper (não pode ser de lata)  
2cadernos brochura 96 folhas capa dura azul  
1 régua de 30 cm de plástico  
1pastas “L” cor azul  
1 tesoura escolar (sem ponta e com nome gravado)   
1 caixa de lápis de cor 24 cores  
8 lápis preto nº 2 – não usar lapiseira  
2 apontador com depósito  
2 tubos de cola branca lavável 35g  
2 tubos de cola bastão  
1 pasta polionda 2 cm azul  
1 bloco pautado Office com linhas na frente e no verso e 

com margem.  
100 palitos de sorvete (amarrados com elástico ou na 

embalagem.)  
2 borrachas brancas  
15 sacos plásticos grossos sem furos tamanho A4 
1 pacote de papel Bloco Criativo Colorido 120g 8 cores 32 fls    
1 Gibi  
1 caixa de massinha de modelar 6 cores 
1 caixa big giz de cera (neon) 
1 caixa Crystal Cola Relevo (Jelly – 6 cores) 
1 Ecotela 20x29 
 

 

 
2 EVA (vermelho e preto) 
2 EVA gliter (laranja e preto) 
2 EVA plush ( preto) 
2 papel cartão (azul e amarelo) 
1 crepom marrom 
1 pacote de prendedor 
2 metros de TNT azul gramatura 80 gr 
1 folhas Collor set  (preto)  
2 pacotes de lantejoulas cor livre tamanho médio e grande. 

1 rolo de fita crepe 24x50  
1 rolo de durecão 
2 pote de tinta guache 250 ml (marrom e verde) 
1 celofane transparente 
1 cartolina 
2 refil de cola quente grosso 
 
   
Dicionário - manter um exemplar na mochila do (a) 

aluno(a).  
Sugestões: 
- Minidicionário Ruth Rocha com índice digital. Ed. 
Scipione. 
- Minidicionário da Língua Portuguesa Soares Amora. Ed. 
Saraiva 18ª edição. 
 
Livros Paradidáticos (Obrigatórios): 
  
 Marcha criança: Caligrafia com Ortografia e 

Gramática 2. Autores: Maria Teresa e Armando 

Coelho. Editora: Scipione 

 O carteiro chegou. Autores: Allan Ahlberg e Janet 

Ahlberg. Ilustrações: Allan Ahlberg. Editora: Cia das 

Letrinhas 

 O caso do bolinho. Autor: Tatiana Belinky. Editora: 

Moderna 


