
 

 

2022 – LISTA DE MATERIAIS – 2º ANO 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 01 Agenda de uso pessoal (para anotação de lição de casa) 

 01 Caixa de lápis de cor com 12 unidades 

 01 Estojo com lápis preto nº2 (05 unidades) 

 02 Borrachas  

 01 Apontador com depósito 

 01 Caneta marca texto 

 01 Conjunto de canetinha hidrográfica 

 01 Tesoura escolar - sem ponta  

 01 Régua – 30 cm 

 01 Pasta polionda, tamanho A-4 azul fina  

 02 Colas bastão 20g (sugestão print) 

 02 Tubos de cola líquida 110g 

 01 Caderno de caligrafia, brochura capa dura. 

 01 Caderno universitário de 10 matérias (espiral e sem 

desenhos). 

 

Poderá ser solicitada a reposição de materiais durante o ano, caso 

necessário. 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

 01 Pacote de papel sulfite, tamanho A4, branca (500 folhas)  

 01 Pacote de papel sulfite, tamanho A4, amarelo (100 folhas)  

 01 Bloco de papel de desenho (150g) A4 

 01 Tela para pintura (30x40) 

 01 Rolo de fita crepe 

 01 Tinta guache 250 ml (azul) 

 1 pacote de argila 

 Revista para recorte 

 

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA 

 01 Garrafinha para água 

 01 Troca de roupa (manter na mochila diariamente) 

 01 Tubo de pasta de dente e escova de dente (com caixa protetora) 

 

TURMA DISCIPLINA NOME DO LIVRO EDITORA ISBN 

 

2
º 

A
N

O
 

Religião CJ - Crescer com alegria e fé 2º ano(aluno) FTD 19999815CJ 

Conjunto de Matérias CJ – Solução completa 2º ano (aluno) FTD 7010102001481 

Inglês POP – F1 – 2º ANO (ALUNO FTD 9100102000006 

Dicionário Com nova ortografia à escolher 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Todo o material deve ser identificado com o nome do aluno e série. 
 Semana de entrega de materiais de 17 a 21 janeiro (horário das 8h às 16h30min). 
 A Reunião de Pais será no dia 24/01/22 (segunda-feira) às 8h. Neste dia, apresentaremos a equipe pedagógica e trataremos dos 

combinados do ano. Neste dia, não haverá aula.  
 As aulas iniciarão dia 25/01/21 (terça-feira). (Início do ano letivo) 

 


