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2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

LISTA DE MATERIAIS - 2020 
 

Os cadernos devem ser sem ilustrações nas 
folhas e sem recorte no espiral 
 1 caderno grande espiral de 96 folhas.  
 1 pasta polionda 2 cm (azul) 
 1 pasta plástica com trilho (vermelha) 
 1 pasta plástica com trilho (amarela) 
 1 pasta de plástico com elástico (verde)  
 1 livro de história para leitura em sala de 

acordo com a faixa etária do aluno. 
 1 agenda grande 2020 impreterivelmente 

com uma folha para cada dia. 
 

 1 pote de massinha Uti Guti 500g. 
 1 tubo de cola bastão 
 1 caixa de material dourado individual 

organizado dentro de um pote plástico. 
 Mini dinheirinho de brinquedo (Guardar o 

dinheirinho já destacado dentro de um 
envelope identificado) 

 3 revistas de passatempos “Picolé” – nível 
fácil                                                     

 
 

Os materiais solicitados abaixo não precisam 
de identificação 

 500 folhas de papel sulfite 
 1 bloco criativo 
 2 caixas de lenço de papel 
 2 gibis  

 
 

OBS: Todo o material deve estar etiquetado com o nome e sobrenome do aluno e ano e deve ser trazido 
para escola no 1º dia de aula. Exemplo dos dados das etiquetas: Cintia Pegoretti 2° ano. 
 

Durante o ano os alunos receberão uma sugestão de livro paradidático e outros materiais conforme 
orientação da professora. 

Solicitamos gentilmente o envio, junto ao material, do valor de R$ 15,00 para aquisição de 
materiais complementares, necessários para atividades realizadas durante o ano de 2020. 

 

Os materiais abaixo ficarão com os alunos na mochila e precisam estar devidamente identificados. 
Os mesmos deverão ser repostos ao longo do ano, de acordo com a necessidade. 
 

 1 estojo com 3 repartições 
 4 lápis pretos nº 2 
 3 borrachas 
 2 apontadores para lápis com depósito 
 2 colas (bastão) 
 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 
 1 régua de 15 cm 
 1 caneta grifa texto (amarela)  
 1 caneta esferográfica (verde) 
 1 tesoura sem ponta 

 
MATERIAL DE ARTES 

A lista de materiais de Artes será entregue na primeira reunião de pais. 
A professora de Artes verifica o material já existente e prioriza a solicitação de alguns itens que 

realmente sejam necessários para o ano letivo, para evitar o desperdício e contribuir para as ações 
sustentáveis do Colégio.  

        

Deixar apenas uma unidade de cada 
item no estojo. Ir repondo de acordo 
com a necessidade. 

Favor identificar cada material do 
estojo, inclusive os lápis. 


