
 

 

LISTA DE MATERIAIS 
FUNDAMENTAL I – Anos iniciais 

2ºANO – MATRÍCULA 
 Todos os materiais de uso pessoal devem estar identificados com o nome do aluno 

TRAZER NA MOCHILA NO 1º DIA DE AULA 
01 caderno de 48 folhas para Matemática 

(quadriculado pequeno e com margem); 

01 caderno milimetrado grande para desenho; 

02 cadernos de 48 folhas para Linguagem; 

01 caderno grande brochura de 96 folhas; 

01 caderno de caligrafia; 

01 pasta fichário com 100 plásticos;  

02 lápis de escrever; 

02 borrachas;  

01 apontador com coletor; 

01 régua de 30 cm; 

01 tesoura de metal sem ponta; 

01 caixa de lápis de cor 

02 tubos de cola branca 90g; 

01 estojo escolar duplo; 

01 pincel chato nº 6; 

01 kit de material dourado com 111 peças; 

01 garrafa com nome para água; 

01 copo plástico com nome para suco; 

01 toalha pequena para o lanche; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LISTA DE MATERIAL TEMPO INTEGRAL 
01 creme dental;  

01 escova de dente;  

01 estojo para escova de dente; 

01 troca de roupa;  

01 copo; 

01 garrafinha para água com nome. 

 

MATERIAIS PARA ENTREGAR NA REUNIÃO DE PAIS 
02 gibis; 

500 folhas de papel sulfite A4 branco; 

02 folhas de papel dupla face; 

02 folhas de EVA —marrom e rosa 

02 refis de cola quente; 

01 pote grande de tinta guache na cor preta; 

02 cartolinas brancas; 

01 pincel permanente na cor vermelha ou azul; 

02 m de fita mimosa; 

02 caixas de modelar a base de cera —12 cores; 

01 m de papel contact com estampa; 

01 m de papel contact transparente; 

01 rolo de fita crepe;  

01 rolo de fita durex larga; 

01 caixa de clips; 

02 m de TNT na cor verde; 

01 pacote de balão; 

01 pacote de palito de churrasco; 

01 revista para recorte; 

02 caixas de lenço de papel; 

 UNIFORME 
Camiseta vermelha, calça cinza, bermuda cinza (para os meninos), shorts saia cinza (para as meninas), 

moletom ou jaqueta vermelha com nome e logotipo do Colégio. 

  
 INÍCIO DAS AULAS: 1º de fevereiro de 2021 

Horário das aulas turma da tarde: 13h15min às 18h 
Reunião de pais Ensino Fundamental I: 28 de janeiro de 2021 às 19h 
 

Feira literária 2021 

Para aquisição dos livros dos trimestres 

04 e 05/02 de 2021 - quinta e sexta-feira 7h30 às 18h30min 

Desconto de 30% - 15% para os pais e 15% para aquisição de novos livros para a biblioteca. 


