
 
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2019 - ENSINO FUNDAMENTAL – 2º ANO 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

(O material deverá ser identificado com o nome do aluno) 
 
Livro Integrado do Sistema Positivo de Ensino. Volume I, II, III e IV (deverá ser 

adquirido junto à secretaria do colégio) 

01 Apontador. 

01 Caderno de caligrafia pequeno com 20 folhas. 

01 Caderno de desenho (48 folhas) Ensino Religioso. 

01 Caixa de ecogiz de cera bicolor 12 cores. 

01 Caixa de ecolápis de cor (identificar um a um). 

01 Cola bastão. 

01 Cola líquida. 

01 Conjunto de caneta hidrocor 

01 Pasta com elástico. 

01 Pincel n° 10. 

01 Régua 30cm.  

01 Tesoura sem ponta. 

02 Borrachas. 

02 Cadernos Criativos grandes de 96 folhas pautadas. 

03 Ecolápis grafite.

 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO (deverá ser entregue até sexta-feira, dia 23/02/19) 

 

01 Caixa de tinta têmpera. 

01 Caixa grande de lenços de papel (com 100). 

01 Conjunto de cola colorida (06 cores) 

01 Pacote de folhas de color set A4. 

01 Pacote de folhas LUMI ou FLUOR A4. 

01 Revista de passatempo infantil (Picolé, cruzadinhas, complete com palavras, 

sete erros, etc) 

01 Revista para recorte (conteúdo adequado para a idade). 

01 Revistinha em quadrinhos da Turma da Mônica. 

02 Caixas de massa de modelar. 

02 Folhas de color set tamanho cartolina. 

02 Panos multiuso para atividades com tinta. 

100 Folhas de papel A4 brancas. 

100 Folhas de papel A4 coloridas. 

100 Folhas de papel ECO A4. 

100 Palitos de picolé sem cor. 

50 Folhas de papel para desenho (gramatura 120). 

50 Folhas de papel para desenho (gramatura 180). 

 

Jogo pedagógico adequado a faixa etária da criança (optar por uma sugestão 

abaixo) 

 

Jogos de alfabeto e sílabas, dominó, jogo da memória, quebra-cabeça, jogos com 

números, adição e subtração, etc. 

 

OBS: Durante o ano letivo será solicitada a compra de livros literários. 

Havendo NECESSIDADE, será solicitada a reposição ou troca de alguns materiais. 

 

Horários das aulas 

Manhã: 7h40min às 11h45min 

Tarde: 13h15min às 17h20min 
 


