
 
LISTA DE MATERIAL - 2019 

                         2o ano - Ensino Fundamental   

 
 
 
 
 
 

 6 cadernos espiral capa dura de 100 folhas com margem (pequeno – com margem e sem desenho nas folhas); 
 1 caderno brochura capa dura de 50 folhas (pequeno – com margem e sem desenho nas folhas); 
 1 caderno de desenho espiral de 50 folhas (pequeno); 
 1 estojo grande; 
 10 lápis pretos apontados - colocar o nome completo do(a) aluno(a) e ano em cada lápis; 
 10 lápis vermelhos apontados - colocar o nome completo do(a) aluno(a) e ano em cada lápis; 
 2 borrachas brancas grandes; 
 2 apontadores com depósito - colocar o nome completo do(a) aluno(a) e ano; 
 1 régua de plástico transparente ou acrílica de 15 cm - colocar o nome completo do(a) aluno(a) e ano; 
 1 caixa de lápis de cor grande - 24 cores - colocar o nome completo do(a) aluno(a) e ano em cada lápis; 
 1 jogo de canetas hidrográficas - 12 cores - colocar o nome completo do(a) aluno(a) e ano em cada caneta; 
 2 tubos pequenos de cola em bastão (sugestão - Pritt) - colocar o nome completo do(a) aluno(a) e ano em cada  
tubo; 
 1 tesoura sem ponta (sugestão - Mundial) com nome completo do(a) aluno(a) gravado; 
 1 pasta com elástico (20 mm) etiquetada  com o nome completo do(a) aluno(a), do Colégio e ano; 
 1 pasta com elástico (15 mm) etiquetada  com o nome completo do(a) aluno(a), do Colégio e ano; 
 1 pasta única encapada com plástico xadrez verde e etiquetada com o nome completo do(a) aluno(a), do  
Colégio e ano; 
 1 toalha de mão - colocar o nome completo do(a) aluno(a) e ano; 
 1 copo de plástico duro para beber água - colocar o nome completo do(a) aluno(a) e ano; 
 1 lancheira - colocar o nome completo do(a) aluno(a) e ano; 
 1 mala ou mochila grande. 
 
 
IMPORTANTE:  
 
1. Todo o material do(a) aluno(a) deverá ser entregue no dia 28 de janeiro, segunda-feira, no horário das 16 horas 

às 19 horas e 30 minutos, na classe com a respectiva professora. A secretaria do Colégio não está autorizada 
a receber nenhum material, como também não receberemos no primeiro dia de aula, no horário de entrada. 
Esta medida foi tomada para evitar perdas ou trocas de material. Contamos com a colaboração dos pais ou 
responsáveis, pois não abriremos exceções. 

2. Todos os cadernos deverão ser encapados com plástico xadrez verde e etiquetados com o nome completo 
do(a) aluno(a), do Colégio e ano. 

3. Os cadernos não podem ter páginas coloridas ou decoradas e devem apresentar a linha de margem (exceto 
o caderno de desenho). 

4. Os materiais deverão ser repostos no decorrer do ano letivo conforme a necessidade do(a) aluno(a). 
5. O(A) aluno(a) deverá ter em casa uma pasta (a critério dos pais ou responsáveis) para arquivar as atividades 

escolares enviadas durante o ano letivo. 
6. Não será permitido o uso de qualquer tipo de lapiseira. 
7. Todo material que não estiver de acordo com a lista será devolvido. 
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