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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO 

 
2º ano – 2014 

 
Materiais que ficarão na escola  
 
-1 bloco de folhas para fichário decorado  
-2 cadernos brochurão capa dura 96 folhas (um vermelho para Matemática e um capa livre 
para Língua Portuguesa - etiquetados)  
-1 caderno brochurão capa dura 48 folhas azul para História/Geografia. 
-1 caderno brochurão  capa dura 48 folhas (amarelo para Ciências- etiquetado).  
-1 caderno de desenho capa dura 60 folhas 
-1 caixa de tinta guache (com 6 cores) 
-1 caixa de tinta plástica (com 6 cores) 
-1 caixa encapada na cor azul escura (de sapato ou camisa)  
-1 crachá com presilhas  
-1 fita dupla face 12X30 m.  
-1 fita crepe 18X50 m.  
-1 fita adesiva colorida 12X10  
-1 fita adesiva transparente 12X30  
-1 estojo simples com zíper  
-2 gibis  
-4 tubos de cola bastão 20 g.  
-2 tubos de cola líquida 40 g.  
-1 folha com etiquetas brancas ref. 8099F.  
-1 pasta de elástico simples azul 
-1 pasta poliondas azul  2cm com elástico 
-1 pasta de plástico vermelha c/ grampo e trilho com 4 plásticos grossos (Provas 
Trimestrais)  
-2 pastas catálogo pretas com 50 plásticos  
-1 pincel n° 08 ref. 815 Tigre ou ref. 054 Acrilex  
-1 pincel nº 20 ref. 815 Tigre ou ref. 054 Acrilex  
-2 blocos de folhas de creative color set  
-2 blocos de papel canson A4 branco  
-1 régua de acrílico 30 cm  
-2 revistas (ex: Veja, Super Interessante etc) podem ser usadas.  
-2 revistas Picolé (banca de jornal)  
-1 tesoura sem ponta  
-1 lápis 6b 
-1 tubo de cola gliter 23g.  
-1 tela para pintura 20x30 
-1 camiseta de adulto para pintura 



-1 flauta doce marca Yamaha modelo barroco (B) – trazer na mochila nas aulas de música -
-1 Pen Drive Kingston DataTraveler DT101G2 4GB ou Pen DriveSandisk Cruzer Blade 4GB 
-1 pano para limpeza de pincéis 
-1 copo plástico resistente 
 
Materiais que ficarão na mochila (deverão ser repostos quando necessário)  
 
-5 lápis n° 2  
-2 borrachas macias  
-1 apontador com depósito  
-1 caixa de lápis de cor (24 cores )  
 -1 caixa de giz de cera big 12 cores  
-1 estojo de canetinha hidrocolor 12 cores  
 
 
OBS: TODO O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO.  
 
 
 
 
 


