
Lista de Materiais - 2020 
2º Ano 

 

Qtd Descrição 

1 Apontador - com nome marcado 

1 Borracha - branca 

1 
Lápis preto - triangular                                                        
(EVITAR LAPISEIRA) 

1 
Caixa de lápis de cor – grande – 12 cores  
( Marcar nome em cada lápis ) 

1 
Régua 30cm – Transparente – Resistente marcar o nome 
da criança 

1 
Tesoura sem ponta - gravar o nome 

( Reaproveitar a do ano anterior ) 

1 Tubo de cola (bico fixo) 90g (repor ao longo do ano) 

1 Estojo emborrachado com zíper 

4 
Pastas de papel com grampo trilho de  

plástico ( Para avaliações ) - cor: vermelha 

2 Pastas com elástico –  polionda- Fina –cor: vermelha 

3 
Cadernos brochura– capa dura-grande-Pautado –96 folhas-

cor: vermelha. 

2 
Cadernos brochura –capa dura – grande– pautado-48    

folhas– cor: vermelho. 

1 
Caderno brochura –capa dura –grande-pautado-48 folhas     

( Reaproveitar o do ano anterior - Inglês) 

1 
Caderno brochura de caligrafia-grande –capa dura - 48   
folhas-com tarja estreita -  formato:  comprimento 275mm / 

largura 200mm 

1 
Caderno brochura quadriculado (1 x 1cm²)-48 folhas –capa 

dura – formato: 20.9 x 28 (Usar o mesmo do ano anterior ) 

1 Garrafinha de plástico com o nome marcado 

Kit Matemática  

1 

Caixa organizadora polionda                                               

tamanho mini  - 280x175x120mm (igual caixa de 

sapato) Reaproveitar  a do ano anterior. 

1 
Material dourado-conjunto individual                     

(Reaproveitar para os próximos anos ) 

300 
Palitos de picolé em 3 cores                                                  
(100 no amarelo 100 no vermelho, e 100 no azul ) 

2 Dados 6 faces 

20 
Tampinhas de plásticos de refrigerante, de agua, de suco, 

etc (qualquer cor  e tamanho) 

1 Tangram de madeira - com 7 peças 

1 Pacote de ligas elásticas  

2 
Pacotinho de miudezas de plásticos (loja 1,99) Ex: aviões, 

carrinhos, bonecos, animais.  

1 

Cartela de dinheirinho com 66 itens .São  vendidos na  casa 
de brinquedos ou casa de festas .( Ex : Mr toys , mega   
festas , cristal   festas ...) Plastificar para aproveitar para o    
próximo ano 

 

Qtd Descrição 

1 Resmas de papel –sulfite –formato A4 Cor : branca 

1 Resmas de papel –sulfite –formato A4 Cor : amarela 

2 Cartolinas cor: branca 

2 Folhas de papel carmem -  Cor: azul claro 

4 Folhas de papel cartaz-cor: azul claro 

1 Tinta para tecido 37ml - cor verde 

1 Pote de glitter - cor: vermelha 

1 Tubo de cola 90mg 

1 Bloco  canson 300gm papel para aquarela  

1 Tela 40x40 cm 

6 Folhas de papel seda branco 

1 Argila kg 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Entrega do Material: 23 e  24/01/2020 

A entrega do material será no respectivo turno do aluno. 

Início das aulas:  

 27/01/2020 Ensino Fundamental 

 28/01/2020 Educação Infantil 

Todo material deve vir marcado com o nome do aluno. 

ATENÇÃO À VALIDADE DOS MATERIAIS. 

Evitar colocar a etiqueta de identificação em cima da data de 
validade dos produtos. 

 Os materiais marcados em negrito  
deverão ser repostos conforme  
necessidade durante o ano. 

CANETAS HIDROCOR E MARCA-
TEXTO não devem vir para escola 
pois não  fazem parte do material 
escolar do aluno 


