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LISTA DE MATERIAL
2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I – 2019
Mochila e estojo simples
01 caderno de desenho grande com 48 folhas
(com margem)
01 caderno de brochura de caligrafia com 40
folhas
02 cadernos de linguagem de 60 folhas – com
margem (Português)
04 cadernos de linguagem de 48 folhas
(Ciências, História/Geografia e Inglês)
02 cadernos de brochura aritmética com 60
folhas, com margens, quadro de 1 cm.
200 folhas sulfite
01 caixa de lápis de cor com 12 cores.
02 lápis preto
01 apontador com lixeira
01 régua – 30 cm
02 tubos de cola – branca 90g
01 borracha branca macia
01 tesoura com ponta redonda e de bom corte
01 livrinho de literatura
01 pasta com elástico fina
01 caixa de giz de cera pequena

01 caixa de tinta guache com 6 cores
01 pincel chato nº 14
01 estojo de canetinhas – 12 cores
01 caixa de cola colorida
01 tubo de cola glitter
01 rolo de durex colorido
01 pacote de lantejoulas
03 folhas de EVA (azul, vermelho com glitter e
dourado com glitter)
04 envelopes brancos (tamanho A4)
01 caixa de material dourado individual (de
madeira)
01 bloco criativo
02 gibis novos
01 folha de papel dobradura vermelho
03 refis de cola quente (grosso)
02 rolos de papel higiênico (60m) para uso de
atividades em sala.
01 minidicionário da língua portuguesa – Silveira
Bueno- FTD

OBSERVAÇÕES:
 A entrega dos materiais será no dia 30/01/2019, das 13h30min às 16h:30min.
 Todo material deverá ser encapado e identificado, inclusive o uniforme (especialmente jaqueta).
 Não comprar caderno universitário.
 Evitar materiais sofisticados.

INFORMAÇÕES
HORÁRIO ESCOLAR: 13h05min às 17h30min
INÍCIO DAS AULAS: 04 de Fevereiro de 2019
UNIFORME: uso OBRIGATÓRIO (agasalho completo, camiseta e tênis. No inverno jaqueta e/ou moletom
do Colégio.
Os alunos não poderão usar sandálias, crocs ou chinelos, SOMENTE TÊNIS.
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