
     2º ANO – FUND I      2019 

Material Individual  
✓ 04 lápis pretos Nº 02;  
✓ 01 régua 30 cm de acrílico; 
✓ 01 caixa de lápis de cor com 12 cores;  
✓ 02 borrachas brancas macias; 
✓ 02 tubos de cola branca 110g;  
✓ 01 tesoura sem ponta; 
✓ 01 apontador com coletor; 
✓ 01 caderno brochura pequeno quadriculado (1x1); 
✓ 02 gibis novos; 
✓ 01 estojo escolar com 3 divisórias; 
✓ 02 canetas marca texto na cor amarela; 
✓ 01 caderno pequeno de caligrafia capa dura com 48 

folhas com linhas brancas; 
✓ 02 cadernos brochurão de capa dura de 96 folhas 

(1azul e 1 verde); 
✓ 01 agenda para recados (20 x 15 cm 01 folha por 

dia); 
✓ 01 pasta preta ofício com 50 plásticos; 
✓ 01 caderno meia pauta com 48 folhas; 
✓ 01 pasta plástica transparente com elástico. 
✓ 01 caixa pequena de material dourado; 
✓ 02 crachás (presilha jacaré); 
✓ 01 rolo de fita transparente larga. 

 

 

Material Coletivo  
✓ 01 Placa de EVA (verde); 
✓ 01 revista para recorte; 
✓ 01 pacote de palitos de sorvete (100 palitos). 
✓ 01 saquinho de botão qualquer cor e tamanho; 

 

 

 

Material de Arte 
✓ 01 caderno grande de desenho de 96 folhas (espiral) 

sem margem; 
✓ 01 pincel chato Nº 06 (para pintura);  
✓ 01 bloco de desenho A4 140g/m2;  
✓ 01 caixa de giz de cera grosso com 6 cores;  
✓ 01 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores; 
✓ 01 pote de 250 ml de guache (branco) 
✓ 01 bloco de lumi paper.  
✓ 100 folhas de sulfite A4 (rosa); 
✓ 01 broxinha referência 460 nº02. 

 
 

Minidicionário Aurélio 
Língua Portuguesa – Nova Ortografia.  
Autor: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira.  
Editora: Positivo 
 
 

Caligrafia e Ortografia  
Linhas Mágicas - Volume 2 
Autoras: Maria José Labriola 
Olívia Maria Labriola 
Editora: Saraiva 

 

Livros Paradidáticos 
1º Semestre 
O Trem da Amizade 
 
 
 
2º Semestre  

O pote vazio 
Autor: Demi 

Editora: Martins Fontes 

 

       
 

Material de Educação Musical 

01 Flauta Yamaha Soprano (Barroca) 

01 Pasta Catálogo Preta com 10 sacos plásticos. 

 
 

Observações: 
1. Todos os materiais devem estar identificados com o 

nome do aluno (inclusive lápis, borrachas e apontador). 

Escrever com caneta de retroprojetor. Não nos 

responsabilizamos pelo material entregue sem 

identificação; 

2. A aquisição da Agenda de recados é obrigatória 

para a comunicação diária entre o Colégio e família; 

3. Todo o material deverá ser entregue para a 

professora nos dias 23 e 24/01/2019, no horário das 

13h00 às 17h00 na biblioteca; 

4. Início das aulas: 28/01/2019 – 2ª Feira; 

5. Reunião de Pais – 26/01/2019 às 8:30 horas. 

 
 
 
Os materiais do ano letivo anterior (2018), em bom 
estado de conservação, poderão ser reutilizados 
em 2019. 
 
 

Importante:  
Os títulos dos livros paradidáticos serão indicados no 
dia da reunião de pais. 

 
 

   Autor: Wolfgang Slawski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Editora: Brinque -Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


