
 
 
 

2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL  
 

01 caderno quadriculado pequeno (quadro pequeno, espiral, 48 folhas, com margem) - Matemática 

01 caderno de linguagem 96 folhas pequeno com margem - Língua Portuguesa  

01 caderno de linguagem de 96 folhas pequeno com margem – História, Geografia e Ciências 

01 caderno de linguagem de 48 folhas pequeno com margem - Musicalização  

300 folhas de papel sulfite A4 branca – gramatura 75g  

01 jogo de material dourado madeira com 62 peças – uso individual 

01 pasta de papelão com 50 plásticos – Produção de texto 

01 pasta de plástico com elástico  

01 mochila para carregar os pertences diários 

04 gibis para ficar na caixa de leitura 

01 bloco criativo 

01 apontador com coletor  

06 lápis pretos  

02 borrachas simples  

02 tubos de cola líquida - grande   

01 revista para recorte 

04 tubos de cola bastão   

01 caixa de giz de cera  

01 caixa de tinta guache (6 cores)  

01 pincel nº 10 

01 régua de 30 cm 

01 tesoura sem ponta  

01 pote de massa de modelar – 500g  

01 caixa de lápis de cor  

01 estojo para lápis  

01 garrafinha de água (squeeze) – identificado com o nome completo 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

• Todo material deve ser simples e ser encapado (colar etiqueta de identificação nos cadernos, livros e demais 
materiais); 

• Os materiais da lista devem ser repostos, se necessário, durante o ano; 

• Não é permitido o uso de fichário e de corretivo líquido;  

• Para algumas atividades no decorrer do ano, serão solicitados os materiais específicos 

• Para as saídas pedagógicas, pode haver taxa de cobrança 

• No dia 01/02/2019 – Entrega de materiais do 1º ao 5º ano – 13h às 15h30 

• No dia 06/02/2019 – Reunião com os pais do 1º ao 5º ano – 17h30 

• O uso do uniforme será obrigatório a partir de 04 de fevereiro de 2019 (identificar as peças) 

• Será permitida a utilização do uniforme Vicentinas e Marista 
 

O início das aulas de 1º ao 5º Ano será no dia 04 de fevereiro de 2019 (nesse dia a aula será até às 15h) 

A entrega dos kits de uniforme e material didático será realizada entre os dias 30/jan a 01/fev no Colégio. 


