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2º Ano Integral do Ensino Fundamental 
Lista de Materiais - 2019 

 

USO PARTICULAR 
* 01 caderno grande, capa dura, brochura, costurado, 48 folhas, azul. 
* 01 caderno grande, capa dura, brochura, costurado, 48 folhas, amarelo. 
* 01 caderno grande, capa dura, brochura, costurado, 48 folhas, vermelho. 
* 01 pasta polionda A4 2 cm – azul. Poderá ser usada a do ano anterior. 
* 01 pasta sanfonada, A4, com 12 divisórias – azul. 
* 01 pasta com fecho Romeu e Julieta, transparente, azul. 
* 01 pasta polionda fina com elástico A4 transparente, azul. 
* 01 pasta catálogo A4, 30 folhas- Artes  
* Não mudar as cores solicitadas, pois elas são importantes para organização 
pedagógica. Apenas identificá-los, porque serão personalizados pela escola. 
01 régua de 30 cm. 
01 estojo “necessaire” com duas divisões, no qual caibam: 

 02 lápis grafite, triangular, jumbo. 
 05 lápis grafite nº 2, triangular. 
 02 borrachas brancas. 
 01 apontador com depósito – duplo (jumbo e fino). 
 01 tesoura escolar sem ponta (com o nome da criança gravado). 
 01 caixa de lápis de cor – 12 cores. 
 03 tubos de cola branca – 90g. 
 01 destaca texto amarelo. 

01 calculadora simples (permanecerá em casa) 
01 envelope A4. 
02 potes de massinha de modelar (cores a escolher). 
01 folha de papel espelho. 
1 bloco criativo com 32 folhas- 325 x 235 mm  
02 gibis infantis. 
02 xerox da certidão de nascimento (uso pedagógico). 
01 squeeze.  
01 toalha de mão (com nome) – aulas de Educação Física. 
01 material dourado (do aluno) em madeira com 111 peças num pote plástico com 
tampa. Poderá ser usado do ano anterior. 
 

USO COLETIVO 
01 caneta permanente nº 2.0 – preta. 
01 bloco de A3 colorido – 20 folhas – 297 mm x 420 mm. 
01 bloco de papel Canson A4 180g/m². 
100 folhas de papel sulfite A4 – branco. 
01 folha de papel cartão- azul marinho/ escuro. 
02 folhas de EVA – 2 mm -40x60 cm – amarelo. 
02 folhas de EVA – 2 mm -40x60 cm – verde. 
02 metros de papel Contact. 
1 caixa de clips 6/0 

PERTENCES QUE DEVERÃO PERMANECER NA BOLSA DIARIAMENTE. 
01 necessaire de material impermeável para guardar pertences de higiene pessoal: 

 01 pente ou escova para cabelos. 

 01 escova dental com capa plástica. 

 01 creme dental sem flúor. 
01 troca de roupa (uniforme). 
01 protetor solar fator 30 infantil. 
01 repelente infantil. 
01 squeeze – (vazia). 
Agenda do colégio devidamente preenchida. 
 
PERTENCES QUE FICARÃO NO ARMÁRIO DO COLÉGIO: 
05 trocas de roupa (uniforme, calcinha/cueca e meia). 
01 xampu. 
01 creme para cabelo (caso use) 
01 sabonete líquido. 
01 par de chinelos. 
02 toalhas de banho. 
01 roupão para banho. 
 
Obs.: Os materiais de uso particular e os pertences da bolsa deverão estar 
identificados com nome completo e ano. Caso os materiais enviados sejam 
diferentes dos solicitados os mesmos deverão ser substituídos pela família.  
       A edição do livro deverá estar de acordo com a nova ortografia. 
 

ORIENTAÇÃO AOS PAIS 
 

DATA: 01/02/2019 – sexta-feira 
HORÁRIO: Das 19h30 às 21h 
PAUTA: 

 Orientações administrativas. 

 Orientações Pedagógicas. 

 Entrega da agenda escolar. 
 
 
 
 

VOLTA ÀS AULAS COM ENTREGA DE MATERIAIS 
04/02/2019 – SEGUNDA-FEIRA 

Agenda do Colégio devidamente preenchida. 
 


