
    
 

Lista de Materiais 2017 - Ensino Fundamental – 2º Ano 
 

Material de uso coletivo  

02 Blocos Colorset-Cards (Canson, Off Paper ou Tilipaper) 

01 Caixa de giz de cera curto (Faber-Castell, Acrilex ou Corfix) 

01 Caixa de massa de modelar 12 cores (Acrilex, Corfix ou Faber-Castell) 

04 Envelopes pardos (36 cm x 26 cm) 

50 Folhas de desenho A3  

50 Folhas A3 coloridas 

50 Folhas de desenho A4 (120g/m2) 

01 Folha de papel laminado 

01 Pacote de pano multiuso (Perfex, Assolan ou Scoth-brite) 

01 Caneta de retroprojetor (Faber - Castell, Mercur, Pilot ou Maxprint) só para meninos 

01 Pote de nanquim preto - só para meninas 

01 Revista de história em quadrinhos (Turma da Mônica ou Disney) 

01 Revista – Almanaque Picolé – Passatempos Educativos (Coquetel Infantil) 

01 Revista para recorte 

06 Sacos plásticos sem furo – grosso 

01 Tubo de cola – 90 gramas (Polar, Bic ou Tenaz) 

01 Tubo de cola colorida com gliter (Acrilex, Arte e cor) 

01 Jogo pedagógico: 
 

01 Livro de Literatura infantil:  
 

 

Material de uso individual (Trazer identificado) 

04 
 
Cadernos capa dura brochura grande com linhas de caligrafia - (Credeal, TAMOIO ou 
Tilibra - não com linhas preenchidas azuis) 

 

01 Caderno de desenho para Inglês – Tilibra ou Jandaia (297x210mm) (150g/m2) 

01  Caderno pautado para Música 

01 Estojo com: 3 lápis apontados nº 2, apontador, borracha, 1 cola bastão  (repor próximo a 
terminar) 

01 
 

Estojo com: 1 conjunto de canetas hidrocor ponta fina (Faber-Castell, Staedtler, Pilot ou 
Compactor),  caixa de lápis de cor grande (Faber Castell, Staedlter ou Maped), 1 tesoura de 
ponta redonda (Mundial ou Tramontina) 

01 Flauta doce – marca Yamaha – modelo Germânica 

01 Guardanapo de tecido para o lanche  

02 Pastas com elástico tamanho ofício 

01 Régua transparente de 20cm 

01 Sacola de leitura da Biblioteca (para quem ainda não adquiriu) 

 Dicionário: Aurelinho de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira – Dicionário Ilustrado da 
Língua Portuguesa  

 Livro de Inglês: KNIVETON, Julie. LLANAS, Ângela. ROSELLI Bette, BRON, Ruth. Bounce 
for Kids! – Student’s Book 2. Editora Macmilan (livro cor lilás) 

 Livro para o 1º trimestre: Chuvinha é tudo de bom! Patrícia Engel Secco - Ed. 
Melhoramentos 

 

● Observações:  
- Você poderá encontrar o material nas lojas indicadas no verso.  
- No primeiro dia de aula trazer apenas o material de uso individual dentro da mochila. 
- Para melhor aproveitamento dos materiais fiquem atentos às marcas sugeridas. 
- A sacola da leitura pode ser adquirida na loja Werllan Uniformes ou no Colégio. 

- O material de uso coletivo será entregue, numa sacola, no dia 20 de fevereiro. 

- Ao longo do ano serão solicitadas leituras paradidáticas. 
 

Início das aulas: 20 de fevereiro de 2017. 


