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Início das aulas: 05/02/2020, às 13h. 

Reunião com os pais do 2º ano do Ensino Fundamental I e entrega dos materiais, dia 31/01/2020 às 14h. 

Os livros de literatura e dicionário solicitados para o ano letivo de 2020, serão divulgados no início das aulas 

e estarão à venda na feira de livros do colégio.  
 

Lista de Material Escolar  
 

Quant. Material 
01/48 fls. Caderno para Matemática pedagógico c/margem (quadriculado 7x7 mm).  

 

(Exemplo:            ). 
 

01/96 fls. Caderno Tamanho Médio com linhas (estilo meu primeiro caderno) – brochura para Língua 

Portuguesa. 

01/48 fls. Caderno Tamanho Médio com linhas (estilo meu primeiro caderno) – brochura para Língua 

Portuguesa. 

01/48 fls. Caderno Tamanho Médio com linhas (estilo meu primeiro caderno) – brochura para Ciências. 

01/48 fls. Caderno Tamanho Médio com linhas (estilo meu primeiro caderno) – brochura para 

História/Geografia. 

02/48 fls Cadernos de caligrafia horizontal (pequeno). 

01/48 fls. Caderno Tamanho Médio com linhas (estilo meu primeiro caderno) – brochura para inglês. 

02 Pastas com grampo (50 plásticos cada) – 1 para arte e outra para atividades gerais. 

01 Caixa de Massinha de Modelar (Sugestão: Acrilex, Soft) 

01 Pote (500 ml) baixo, de plástico com tampa para guardar a massinha. 

01 Pasta Simples Fina com Elástico. 

100 Palitos de Picolé. 

01 Tubo de Cola – 40 gr. 

05 Bastões de Cola Branca 40 gr (boa qualidade) 

02 Palavras Cruzadas em Letras Caixa Alta (Sugestão: Picolé). 

02 Livros de Literatura Infantil (de acordo com a faixa etária). 

01 Pincel nº 6.  

04 Blocos de Papel Canson A4 Branco. 

01 Caixa com Tinta Guache (com 12 cores). 

01 Caixa de Giz de Cera Curton (15 cores) com estojo exclusivo para guardar. 

04 Cartelas de Adesivos (com nome). 

02 Blocos de Papel Canson Criativo Colorido. 

01 Caixa de clips colorido. 

01 Kit de Material Dourado para Matemática 

*06 Lápis de Escrever nº 2. 

*01 Estojo para Lápis. 

*01 Régua 15 cm (para ficar no estojo). 

*03 Borrachas sem cheiro. 

*02 Apontador com Lixeira. 

*01 Tesoura sem Ponta (boa qualidade). 

*01 Caixa de Lápis de Cor. 

*01 Jogo de Canetinhas Hidrocores (12 cores).  

*01 Garrafinha para Água (com nome gravado). 

*obs: Materiais que não precisam ser entregue no dia da reunião. 

IMPORTANTE: 

 Todo material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a). 

 Os materiais que não forem suficientes para o ano letivo, deverão ser repostos. Ex: lápis, borracha, cola, etc. 

 Encapar todos os cadernos e apostilas. 

 Fazer abertura do 1º bimestre, na 1ª folha do caderno. 

INFORMATIVO 

2º ano 2020 

 


