
 

 

                                 
Lista de Materiais 2020 – 2º Ano (Ensino Fundamental) 

 

1. Cadernos (disponível na papelaria do colégio). 
• 01 caderno grande (brochura, quadriculado) de 48 folhas para a disciplina de Matemática. 
(disponível na papelaria do colégio). 
• 02 cadernos grandes (brochura, pautado) de 48 folhas para as disciplinas de Português, 
Geografia/História (juntos) e Ciências. 
• 01 caderno grande (brochura), 96 folhas para as disciplinas de Espanhol e Inglês. 
• 01 caderno grande (brochura), 48 folhas para as disciplinas de Música e Informática. 
 

2. Material que deve estar com o aluno diariamente  

• 01 caneca plástica para o lanche 
• 01 caixa de lápis de cor (grande /12 cores) 
• 01 caneta esferográfica azul ou preta 
• 01 marca texto 
• 01 pasta transparente com elástico 
• 01 tesoura sem ponta 
• 01 toalha para lanche com nome 
• 01 protetor auricular para aulas de música (disponível na papelaria do colégio). 
• 02 lápis pretos 
• 01 borracha 
• 01 apontador 
• 01 régua de 30 cm  
• 01 kit pequeno de material dourado 
• 01 caderno de desenho 48 folhas 
• 03 envelopes pardo grandes  
 
3. Materiais a serem entregues devidamente identificado com nome e turma (destacar na 
sacola, o material que porventura faltou adquirir). 

• 01 pasta fina transparente com elástico 
• 50 folhas 60k coloridas 
• 02 tubos de cola dimensional  
• 01 pote de tinta guache 250 ml   
• 02 caixas massa de modelar (12 cores) 
• 02 rolos de papel crepom (verde/azul)    
• 01 resma de papel A4 (500 fls) 
• 05 folhas de E.V.A coloridas (laranja/bege/preto/verde/amarelo) 
• 02 pacotes folhas criative cores diversas 
• 02 cartolinas (amarela) 

• 01 Xilofone a partir de 8 teclas (instrumento musical para aula de música) – devidamente 
identificado com tinta não removível. Ao final do ano, o brinquedo será devolvido, no 
estado que se encontra 
 

4. Livros didáticos adotados para o Ensino Fundamental (disponível na papelaria da sede do 
colégio) 
• Caderno Integrado de Teoria e Atividades – Sistema COC Ltda 
• Material didático Língua Inglesa e Espanhola 
• Material Didático Escola da Inteligência 
 
Observações: 
• Todos os materiais devem ser devidamente identificados (nome e turma do aluno). 
• Entregar os materiais de 20 a 30 de janeiro de 2020. 
• Destacar na sacola, o material que porventura faltou adquirir.  
• O uniforme deverá ser identificado com o nome do aluno para evitar perdas e será exigido a partir 
do 1º dia de aula. 


