
LISTA DE MATERIAIS
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2022

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:

KIT MOCHILA
● Solicitamos que todos os materiais sejam devidamente identificados com o nome do aluno. Os

materiais listados abaixo são de uso individual, deverão constar dentro da mochila/estojo do
aluno e repostos conforme necessidade.

○ 01 mochila escolar
○ 01 garrafinha (squeeze) individual, identificada - não pode ser copo
○ 01 estojo com três repartições
○ 01 apontador com depósito (de boa qualidade)
○ 02 lápis grafite preto triangular nº 2 (de boa qualidade)
○ 01 borracha branca macia (de boa qualidade)
○ 01 tesoura sem ponta (de boa qualidade)
○ 01 caneta marca texto - preferencialmente AMARELA
○ 02 cadernos brochurão A4 (96 folhas) capa dura, na cor AZUL
○ 01 caderno brochurão A4 (48 folhas) capa dura. na cor AZUL
○ 01 caderno de música pautado (pode ser usado de anos anteriores)
○ 01 jogo de canetinhas hidrocor ponta fina (de boa qualidade)
○ 01 caixa de giz de cera grosso triangular 12 cores (de boa qualidade)
○ 01 caixa de lápis triangulares de 24 cores (de boa qualidade)
○ 01 cola bastão 40g (de boa qualidade)
○ 01 régua de 30cm
○ 01 pasta plástica com abas e elástico - qualquer cor
○ 01 máscara de proteção facial (limpa e reposta diariamente)
○ 01 troca de roupa extra para eventualidades (ex: camiseta, shorts e peça íntima)
○ Ítens de higiene bucal individual com identificação: escova de dente com capinha e

creme dental.
○ 1 Flauta doce modelo Yamaha (identificar com o nome do aluno)



KIT PARA USO PEDAGÓGICO EM SALA:
● Todos os itens abaixo devem estar identificados um a um, com o nome e série da criança e

serem entregues para a PROFESSORA DA TURMA. Esses materiais ficarão no armário da sala e
serão utilizados durante todo o ano letivo conforme necessidade. Caso seja preciso alguma
reposição ou material extra, informaremos aos responsáveis.

○ 02 blocos de papel Canson A4 de 20 folhas

○ 01 kit de material dourado individual - 111 peças

○ 01 pacote de palitos para sorvete com 50 unidades

○ 02 potes de massinha para modelar (150g - cores variadas)

○ 02 tubos de cola branca líquida de 110g (de boa qualidade)

○ 01 pincel chato Tigre série 815 nº16

○ 01 caixa de tinta guache 15ml - estojo com 6 cores

○ 01 pasta preta com 100 plásticos (atenção na quantidade de plásticos)

○ 04 pastas com presilhas plásticas (tipo: Romeu e Julieta)

○ 01 jogo pedagógico de acordo com a idade, grandes de plástico ou madeira – sugestão:
monta tudo, super pinão, construção, engenheiro, quebra-cabeça, jogo de alfabeto.

○ 01 avental para utilização nas atividades de pintura, com identificação do aluno.

○ 02 revistas para recorte (sugestão: Cláudia, Veja, Caras)

○ Livro paradidático:
A caixa de Jéssica - Peter Carnavas (Editora: FTD)

○ Livro de caligrafia:
Coleção Zigue-Zague - 2 (2º Ano do Ensino
Fundamental). Editora: Scipione



KIT PARA USO ESCOLAR COLETIVO:
● Não é necessário identificar os ítens relacionados abaixo. Esses materiais serão de uso coletivo

e deverão ser entregues na secretaria do Colégio de 24 a 31 de janeiro de 2022. Pedimos atenção
aos pais para entregar na secretaria apenas esses ítens (não misturar com os materiais
solicitados nas sessões anteriores).
Sugestão: colocar o nome completo e a série do aluno na sacola que será entregue na secretaria,
apenas para a conferência do material. No caso de cancelamento da matrícula, a devolução de
possíveis materiais acontecerá de forma aleatória (se atentando às quantidades e não as
especificidades).

○ 500 folhas de papel sulfite A4
○ 100 folhas de papel sulfite colorido (qualquer cor)
○ 15 envelopes A4 branco
○ 01 caneta de escrita permanente (preta ou azul)
○ 02 rolos de fita durex 48mm colorida (qualquer cor)

Orientações importantes:
Todo o material é de uso e responsabilidade do estudante e o mesmo deve sempre constar
identificação com o nome completo do aluno e série.

O Uniforme diário é de uso obrigatório, conforme estipulado no Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais.

Poderemos em momento oportuno solicitar outros materiais complementares para a realização
de atividades pedagógicas.

Os materiais do Sistema SAE Digital deverão ser adquiridos semestralmente, diretamente na
plataforma E-Commerce da editora. O Colégio se responsabilizará apenas pela entrega do
mesmo ao aluno, após o recebimento no colégio. Sugerimos que a compra do material
apostilado seja feita até o final do mês de dezembro de 2021 para que não haja atrasos na
entrega do material. Salientamos que o material apostilado é protegido por direitos autorais, não
estando o Colégio e nem outras pessoas físicas autorizadas a tirar cópias.

Próximo ao início das aulas em 2022 teremos a primeira reunião de pais e educadores. O dia e
horário serão divulgados posteriormente.

Pedimos para que os responsáveis evitem de adquirir itens de materiais escolares com
distratores (exemplo: canetas coloridas, com bichinhos, luzinhas, cheiros, apontadores com
brinquedos, pompons, chaveiros, entre outros).

Seja� muit� be� vind��! É u� praze� t�-l�� con�sc� n�� n�ss�� 20 an�� d� históri�.
Equip� pedagógic�.


