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LISTA DE MATERIAL – 2019 - 2º Ano 

1 apontador 1 folha de EVA simples preta  

2 borrachas 1 folha de EVA glitter  

1 caixa de lápis de cor 2 bastões de cola quente 

1 caixa de giz de cera (pequena) 1 régua 30cm 

1 folha de papel color set cor preta 1 tesoura sem ponta 

1 caderno de matemática pedagógico 2 tubos de cola 110g 

2 cadernos de linha grande, brochura (48 folhas) 2 colas bastão peq.  para papel (observar validade) 

1 caderno de caligrafia (linhas pequenas) 1 jogo pedagógico 

1 caderno de desenho grande 1 cola glitter 

1 estojo com duas divisórias 1 rolo de fita adesiva larga 

2 revistas em quadrinhos (gibi) 100 folhas de sulfite 

1 ábaco grande 1 rolo de fita crepe 

1 livro de história (observar a faixa etária) 2 lápis de escrever  (observar a qualidade) 

 

 O material poderá ser entregue no Colégio na semana que antecede o início das aulas (dias 01 e 04 de 

fevereiro, no período vespertino, das 14h às 17h). 

 Nesse período as professoras estarão no Colégio, caso os senhores queiram conhecê-las. 
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