
  

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2º ANO 

 

 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Mochila 

01 Caderno brochura capa dura – 96 folhas (grande) 

01 Estojo grande com duas divisórias 

03  Lápis preto 2B (grafite comum) 

02 Apontadores com depósito 

02 Borrachas branca 

01 Caneta marca texto 

02 Colas líquidas pequena 

04 Colas em bastão 

01 Tesoura pequena sem ponta 

01 Caixa de lápis de cor aquarelável de 12 unidades 

01  Régua de 30 cm 

01 Pasta polipropileno com elástico – A4 de 3 cm – AZUL 

01 Caixa de giz de cera 

01 Caixa de canetinha hidrocor grossa 

01 Pasta catálogo contendo 20 plásticos (para  atividades) 

02 Revistas usadas (para recorte) 

01  Tela para pintura 20 x 30cm 

01 Bloco de papel vegetal 

01 Fita crepe fina 

01 de cada Cartolina (branca, azul, amarela, verde) 

01 de cada Color set (preto, vermelho, laranja, nude) 

50 unidades palitos de sorvete 

500g argila 

01 de cada (250ml) Tintas guache  (azul, preto, amarelo, verde, vermelho, branco) 

02 de cada E.V.A. (vermelho, branco, preto, verde, azul, marrom, nude) 

01 de cada (250ml) Tinta acrílica (preto, branco, azul, amarelo, vermelho, verde) 

01 rolo Barbante – 100m 

01 de cada Novelo de lã (preto, marrom, amarelo, vermelho) 

02 Pincéis (1 largo e 1 fino) 

01 de cada Fita durex colorida (azul, vermelho, amarelo, verde) 

01 Embalagem de massinha de modelar-Uti-Guti 

01 bloco Creative Paper 

01 bloco Papel Romitec 

 
 
 



  

 

 
 
 

 
 

 

Livros Didáticos 
Livro de Caligrafia 2 – Coleção Zigue Zague – Editora Scipione 
Minidicionário da Língua Portuguesa atualizado com o Novo Acordo Ortográfico 
(Sugestão: Mini Aurélio 

 

 

LIVROS LITERÁRIOS 

 

1º TRIMESTRE:“FÁBULAS PARA SONHAR” -VÁRIOS AUTORES -  ED. GIRASSOL 

2º TRIMESTRE :“COLO DE AVÓ” - ROSEANA MURRAY - ED. SARAIVA 

3º TRIMESTRE: “AH, CAMBAXIRRA, SE EU PUDESSE...” - ANA MARIA MACHADO – ED.FTD                                      

 

 

 

 

Observação: 
Início das aulas para todos os alunos: 27/01/2020 
 O material escolar e os livros paradidáticos deverão ser etiquetados com nome e série do 
aluno.  
Uniforme: o uso do uniforme será obrigatório desde o 1º dia de aula para os alunos do 
Colégio, da Educação Infantil ao Ensino Médio. (Solicitamos que identifiquem todas as peças 
do uniforme com nome completo). 
No início do ano será solicitado um livro por aluno para composição da biblioteca de sala. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


