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LISTA DE MATERIAIS  2º ANO – 2020  
 
 

-1 tesoura sem pontas com o nome do aluno. 
-2 estojos (um de material de uso diário e outro para canetinhas). 
-1 caixa de lápis de cor. 
-2 marcadores de texto na cor amarela. 
-1 jogo de canetinhas. 
-1 tubo de cola líquida (40g). 
-2 tubos de cola bastão. 
-3 lápis de escrever (com saliências que facilitam o manejo). Não utilizaremos lapiseira ainda. 
-1 apontador com lixeira. 
-2 borrachas brancas e macias. 
-1 caderno capa dura para caligrafia com linhas finas. 
-1 caderno grande, espiral, capa dura (96 folhas). 
-2 cadernos grandes, espiral, capa dura, 48 folhas (para Inglês e Espanhol). 
-2 pastas plásticas finas transparentes com elásticos. 
-2 caixas de camisa. 
-3 tubos de repelente. 
-2 caixas de lenços de papel com 50 unidades. 
-2 tubos de lenços umedecidos (não refil). 
-1 tubo de protetor solar. 

 
Deverá vir diariamente com o aluno: 

-1 garrafa de água com o nome da criança, higienizada e com água. 

-1 colherinha ou garfinho de metal, quando necessário para uso no lanche.   

-1 toalhinha para o lanche. 

 
Livros de Literatura Infantil:  
-Os desafios de Fernando, de Maria Beatriz Sauerbronn, ilustrações de Robson Duarte. 
(disponível para venda no Colégio Logosófico após o início das aulas). 
 
-Um dicionário de Português - acordo com a nova ortografia  
 
Material didático: Aquisição pelo site:  https://davydov.lojavirtual.com.br 
 
Livro de Inglês: Guess What! 2. Cambridge, University Press (versão americana) e workbook. 
Aquisição pelo site: https://disal.com.br/logosofico 

 

Empresas credenciadas para venda de uniformes:  

-Weikki Confecções – 33222593 

-Nódhice – 33231623 

https://davydov.lojavirtual.com.br/
https://disal.com.br/logosofico
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-Alunos novos: os materiais deverão ser entregues no dia da entrevista com os pais, na 

primeira semana de fevereiro (será agendada pela escola). Quem não entregou a fotografia 

3X4 da criança, gentileza entregar neste dia. 

-Alunos rematriculados: deverão entregar os materiais na primeira semana de fevereiro, na 
recepção. 
-Todos os materiais do ano anterior que estiverem em boas condições poderão ser 
REAPROVEITADOS. 
-Todos os materiais deverão estar identificados com o nome da criança.  

 
 


