
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Ano: 2020 

 

Dia 27/01 - Material abaixo deverá ser entregue no Colégio, com identificação. 

 

1 pasta verde com ferragem e 6 sacos plásticos grossos, tamanho ofício  

1 caderno espiral, A4, 100 folhas (não aceitaremos fichário) 

1 monobloco 100 folhas com pauta 

1 caixa de alfabeto em E.V.A (com 26 peças) 

2 dadinhos brancos para jogos 

2 gibis para leitura 

1 rolo de fita crepe 

1 material dourado em E.V.A 

15 sacos plásticos grossos, tamanho ofício 

2 revistas de cruzadinhas, nível fácil - Picolé Fácil 

1 livro de Caligrafia “Linhas Mágicas (2) - Caligrafia e Ortografia Ed. Saraiva. Aa: Maria José 

Labriola e Olívia Maria Labriola 

1 calculadora 

1 bloco de balões de fala - Coleção Ecocores (230mm x 320mm) 

1 pacote de papel moldura, A3 - Ecocores Novaprint 

1 cartela de Pritt Tack 

1 jogo de canetas hidrográficas de 12 cores 

1 bloco de Canson colorido A4, 140g 

1 bloco de Canson estampado  A4, 180g 

1 bloco Novaprint Moldura, coleção Ecocores - A4, 110g 

1 caderno 1/4 espiral, capa dura, 200 folhas (140mm x 200mm) 

           

 * Livro Paradidático: Poderá ser adquirido na escola 

Livro: Friozinho na Barriga - Autora: Patricia Viviane da Cunha - Ed.: “Suinara” 

Livro: Isolda e o mistério do Baú de histórias - Autores: Andréa Avelar/ Marco Antônio Godoy - 

Ed.: “Suinara” 

O rato do campo e o rato da cidade - Autora: Elisabete Ribeiro - Coleção “Crie sua História” 

            

* Material de Arte 

1 pincel chato nº 10 

1 pote de tinta tempera guache 250ml amarela ou laranja 

1 rolo de durex azul 

1 novelo de lã, qualquer cor 

1 bandeja de isopor, 14 x 21cm 

            

 

 



 
 

* Material de Inglês - deverá ser entregue no colégio, com identificação 

1 caderno colegial 177 x 240mm - 50 folhas  

1 pasta verde com trilho e 3 sacos plásticos grossos, tamanho ofício 

1 bloco de papel criativo Romitec 8 cores 32 folhas 

Livro The Tortoise and the Hare in Candy - Autora: Elisabete Ribeiro - comprar em 

https://wwwdoceshistorias.com.br/livros/the-tortoise-and-the-hare-candy/por encomenda 

 

* Material Pessoal - deve ficar com o aluno e reposto sempre que necessário, com 

identificação. 

 

1 apontador duplo com depósito 

2 borrachas macias 

4 colas bastão de 10g 

3 colas brancas pequenas 

1 régua de 30 cm transparente 

1 estojo - o aluno poderá ter no máximo 2 estojos na mochila 

10 lápis pretos, manter sempre 2 no estojo 

1 pasta verde com elástico, tamanho A4 

1 tesoura sem ponta, pequena e com o nome gravado 

1 Dicionário da Língua Portuguesa (Melhoramentos, Michaelis ou Luft) 

1 Dicionário Inglês/ Português - Português/Inglês 

1 caixa de lápis de cor com 24 cores  

 

* Observações: 

Caso seu filho esteja matriculado no curso Integral, verifique a lista específica e entregue em 

embalagem discriminada “Integral” e identificada com o nome do aluno. 

 

Apresentação dos Professores e Entrega de Material Escolar - Dia 27 de janeiro. 


