LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020
2º ano - Ensino Fundamental
Material de uso diário
● 4 cadernos brochura A4, capa dura, pautado, 48 folhas (TILIBRA)
● 1 pacote de papel sulfite branca A4 500 folhas*
● 1 bloco criativo com 32 folhas, em 8 cores (Romitec)*
● 1 caderno modelo personalizado CRB - para Inglês (disponível na papelaria do colégio)
● 1 bloco de papel canson A4 (140g) (branco)*
● 1 bloco de papel canson A3 (140g)*
● 1 bloco de papel Ecocores textura visual n°1 (Novaprint)*
● 2 pastas catálogo, com 50 plásticos - (transparente ou fumê) - ref. 1050 - ofício (Plascony)
● 1 pasta de plástico, com elástico, transparente - ref. A02 - ofício (Plascony) - Lição de Casa
● 1 caixa de lápis de cor, com 12 cores (não aquareláveis)
● 1 estojo de caneta hidrocor, finas, 12 cores
● 1 pote de tinta fosca para artesanato 500ml (Acrilex) - cores: preto ou verde*
● 2 tubos de tinta Metal Colors Acrylic (59ml) (qualquer cor)*
● 2 potinhos de glitter (10g) (qualquer cor)*
● 4 pacotes de massa de biscuit (90g) (qualquer cor)*
● 1 pote de massa de modelar, de amido, 500g (qualquer cor)*
● 1 tela para pintura 20x30
● 1 pincel chato nº06 (Tigre)*
● 1 pincel redondo n°06 (Tigre)*
● 3 tubos de cola em bastão (40g)*
● 2 tubos de cola branca (40g)*
● 1 estojo
● 1 apontador com depósito
● 2 lápis pretos nº2
● 1 borracha branca
● 1 régua de 20cm
● 10 sacos herméticos (tipo Zip Lock) 14x20cm
● 1 tesoura pequena, de inox, sem ponta, com nome
● 1 calculadora simples
● 1 garrafa ou squeeze para água
● 1 avental, disponível na loja Bandar - utilizado para trabalhos com tinta (poderá ser aproveitado do ano
anterior)

Componente Português
Sugestões:
● Michaelis: dicionário escolar Língua Portuguesa
Editora Melhoramentos - São Paulo - 4ª edição, 2016 - ISBN 9788506078464
● Minidicionário da Língua Portuguesa
Autor: BUENO, Francisco Silveira
Editora FTD - São Paulo - 3ª edição, 2016 - ISBN 9788596002523
● Mini Aurélio: o dicionário da Língua Portuguesa
Autor: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda
Editora Positivo - Curitiba - 8ª edição, 2014 - ISBN 9788538542407
Componente Matemática
Livro didático: ISBN 9788547234638
Ligamundo: matemática: 2º ano
Editora Saraiva - São Paulo, 2018

OBSERVAÇÕES
1. As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade.
2. A agenda escolar será fornecida pelo colégio.
3. Os livros paradidáticos serão pedidos durante o ano letivo, por meio de circular e site.
4. O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser reaproveitado.
5. Os materiais sinalizados com (*) não precisam ser etiquetados, pois são de uso coletivo.
6. O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar.
7. Todo o material não sinalizado com (*) deverá estar etiquetado e identificado com o nome
completo e série do aluno (sugerimos PIMACO 6280 ou similar). Pede-se que os pais folheiem os
cadernos e livros para buscar possíveis defeitos e efetuar trocas antes de etiquetá-los.
8. Para a realização das lições de casa, o aluno deverá ter, a sua disposição, tesoura, cola, revistas e
jornais para recortes e pesquisas.
9. No primeiro dia de aula, os alunos deverão trazer na mochila: estojo, lápis grafite, borracha,
apontador, régua, lápis de cor, cola, tesoura. Os demais itens da lista deverão ser entregues à
professora (organizados em sacola ou pacote fechado, devidamente identificados), no dia da Reunião
de Pais, cuja data e horário serão divulgados oportunamente.
10. Para cultivarmos atitudes cada vez mais sustentáveis, cada estudante deverá trazer ao colégio, sua
garrafa ou squeeze para água.

