
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2º ANO – MEIO PERÍODO 

 

Avisos importantes:  

1) Prezar pela simplicidade dos materiais. 

2) Comprar apenas o solicitado, evitando excessos.  

3) Evitar a compra de materiais de personagens, que são mais caros e não trazem qualquer benefício ao 

processo educativo das crianças. 

4) Reaproveitar os materiais utilizados na série anterior e que estejam em bom estado. 

5) Respeitar as medidas indicadas para os cadernos, lápis, pastas etc., pois tais indicações têm motivação 

pedagógica. 

6) Durante o ano serão solicitados materiais de uso permanente para reposição, conforme a necessidade. 

7) Identificar todo o material escolar e peças do uniforme com nome completo. 

8) A agenda anual será entregue no início do ano letivo. 

9) Os cadernos não devem ser encapados, apenas identificados a lápis com o nome completo do(a) 

estudante na primeira folha. No início do ano o(a) estudante confeccionará a sua capa e na sequência 

solicitaremos que encapem com plástico adesivo transparente. 

10) Durante o ano será solicitado um livro de literatura.  

11) Providenciar uma cópia autenticada da certidão de nascimento ou RG do estudante para uso nas aulas de 
campo ou saídas da escola. 
 

DIVERSOS:  

1 Caderno de linguagem, capa dura – 96 folhas, com margem, brochura universitário, tamanho 200 mm X 275 

mm; 

1 Caderno capa dura pedagógico quadriculado 7 mmx7 mm, 40 folhas, Tamanho: 245 x 187mm; 

1 Jogo Material Dourado Individual de madeira. Contendo 111 peças caixa de madeira. 

1 Jogo Alfabeto Móvel – peças com 5cm de altura e 8mm de espessura – Sugestão aproveitar o do 1º ano; 

1 Pasta polionda (3 cm) – Sugestão aproveitar o do 1º ano; 

1 Bloco de creative paper (32 folhas duras, formato 325mmx235mm, 120g/m2, 8 cores);  

2 Lápis pretos nº 2 (com nome), triangular (fino);  

1 Tesoura escolar sem ponta, simples, (gravar nome); 

2 Borrachas brancas – com nome; 

1 Régua de 15 cm com nome; 

1 Apontador com depósito – com nome; 

1 Caixa de lápis de cor – triangular (fino); 



 

 

1 Estojo escolar simples com duas divisórias (com zíper); 

1 Jogo de canetinhas; 

1 Tubo de cola bastão (40g);  

1 Pote de massa para modelar 150g;  

1 Revista Passatempo; 

1 Revista picolé; 

1 Revista para colorir; 

1 Livro de histórias apropriados para a idade de 6 a 7 anos para a biblioteca de sala; 

1 Gibi em bom estado – não enviar gibi Turma da Mônica Jovem; 

1 Camiseta adulto para aula de artes IDENTIFICADA. 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

Língua Portuguesa e Matemática – o livro será vendido por intermédio do Colégio no início do ano. 

 

INGLÊS 

Todos os materiais serão entregues para o(a) estudante no início de cada semestre letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


