
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2º ANO 

 

 

 Materias da mochila ( Devem ser identificados )  Material de arte ( Não identificar/uso coletivo) 
04 Lápis grafite nº 2 13 Envelopes ofício 114x229 
01 Apontador com depósito 20 Plásticos transparentes (grosso com 4 furos) 
03 Cadernos GRANDES brochurão capa dura 48 

folhas 
01 Bloco de papel criativo Romitec 32 folhas  

01 Caderno brochurão capa dura com 96 folhas 01 Pasta grampo trilho plástico  
01 Caderno de desenho capa dura 48 folhas 01 Tela para pintura 20x30 
01 Tesoura sem ponta 02 Folhas de papel Collor set ( cores sortidas) 
01 Régua 30 cm 02 Folhas de papel cartão (cores sortidas) 
02 Colas bastão 40 gramas 02 Folhas de papel crepom (cores variadas) 
02 Borrachas macias 02 Bloco de papel Canson A4 -  branco/creme 
01  Caixa de lápis de cor (12 cores) 06 Envelopes  tamanho A4 
01  Estojo 07 Placas de E.V.A  cores sortidas lisa 
01 Agenda diária 128mm x 190mm 03 Placas de E.V.A  cores sortidas com glitter 
01  Caneta marca texto * 5 m inteiro de TNT verde 

 Repor os materiais acima quando necessário 03 Folhas de etiquetas Pimaco 6080 / 3 colunas 

 

Materiais de sala  (Devem ser identificados) 
 
1 ábaco aberto ( conforme imagem) 

* 3 m Papel Kraft 

01 Conjunto de canetinhas (12 cores) 13 Envelopes Ofício 114X229 
01 Tubo de cola branca 225 gramas   
01 Massinha de modelar 500g  MATERIAL DE HIGIENE ( Alunos integral) 
01 Dado médio 01 Escova dental com protetor 
01 Pincel nº12 e nº16 01 Tubo de creme dental infantil 
01 Camiseta usada para pintura ou avental 02 Caixas de lenço de papel 
01 Caixa de tinta guache de 30 ml (6 cores) 01 Necessaire  
01 Caixa de cola colorida ( 6 cores)   
01 Caixa de cola colorida com glitter ( 6 cores)   
01 Jogo -  material dourado de madeira   
02 Pacotes com 500 folhas sulfite A4   
01 Garrafinha squeeze   
01 Caixa organizadora 335x225x180   
01 Livro paradidático adequado a faixa etária        

(para ser usado na biblioteca da sala) 
  

Prezados Pais, 
 

Alguns materiais que não foram solicitados nesta lista e  poderão ser solicitados conforme a necessidade.  
Será permitido o uso de itens usados no ano anterior, desde que estejam em condições de uso. 
O material indicado deve ser identificado com nome do aluno e a turma: 2º ANO. 

 


