
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I - 2020 

LISTA DE MATERIAL: 2º ANO 

 
 

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO 
1 Caderno grande capa dura 96 folhas para português; 
1 Caderno grande capa dura 96 folhas para matemática; 
1 Caderno grande capa dura 96 folhas dividido em três na ordem: ciências/geografia/história (já 

fazer a divisão); 
1 Caderno grande capa dura 48 folhas para inglês (poderá usar do ano anterior);  

1 Caderno grande capa dura 48 folhas para literatura/produção de texto (poderá usar do ano 
anterior); 

1 Caderno grande capa dura 48 folhas para filosofia (poderá usar do ano anterior); 
1 Caderno de desenho grande sem pauta e sem papel de seda 48 folhas para música (poderá usar do ano 

anterior e não arrancar as folhas do ano anterior); 

1 Caderno capa dura de caligrafia (pautas brancas); 
1 Estojo completo: 5 lápis preto, borracha, régua, apontador, lápis de cor, canetinha, tesoura 

sem ponta, 1 marca texto amarelo ou verde; 
1 Flauta doce yamaha barroca; 
1 Minidicionário Aurélio da língua portuguesa (nova ortografia); 
1 Livro de história com letras em caixa alta apropriadas para a idade; 
1 Jogo apropriado para idade (quebra-cabeça, dominó, jogo da memória,etc); 
1 Pasta de catalogo preta com 50 plásticos para arte; 
8 Envelopes tamanho ofício. 
1 Pacote de 500 folhas de sulfite A4; 
1 Pacote de 100 folhas de sulfite colorido; 
1 Pacote de creative lume paper tons pasteis; 
3 Folhas de cada papel: camurça, crepon liso, cartolina branca, color set estampado; 

3 Tubinhos de cola quente (fino); 
2 Potinhos de glíter; 
2 Pacotinhos de lantejoula grande; 
2 Metros de contact transparente; 
1 Saquinho de palito de picolé colorido; 
2 Potes grandes de massinha; 
1 Material dourado individual; 
1 Durex grande 45 x 50; 
2 Rolinhos de durex colorido; 
1 Fita crepe e um rolo de fitilho; 
2 Gibis turma da Mônica; 
20 Saquinhos de plástico grossos transparente no tamanho para sulfite; 
2 Revistas para recorte; 
1 Pasta de plástico cor cristal ofício com elástico fina (não é polionda); 
1 Cartela de “dinheiro” de papel (lojas de r$1,99); 
3 Colas/90g; 
2 Metros de TNT amarelo; 
2 Pacotes de prendedores de roupa de madeira; 
1 Metro de chitão (tecido); 
3 Colas de brilho glitter; 
1 DVD (4.7) virgem. 

 

 

Colocar o nome da criança em todo material de uso pessoal e o mesmo deverá ser reposto quando necessário pela 
família. 

 

ENTREGA DE MATERIAL 

� Data: 03/02/2020 – 2ª feira 

� Horário: 13h às 15h 

� Local: sala de aula. 

� Não receberemos materiais no 1º dia 

de aula para evitarmos transtornos 

no momento de acolhida dos alunos. 

� Início das aulas: 04/02/2020. 

 

OUTROS GASTOS 

� 3 livros de literatura a serem definidos durante o ano. 

� Poderão ser solicitados ao longo do ano: Taxas para 

eventos culturais /esportivos e visitas técnicas, ou 

materiais específicos para experiências. 


