
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2019 

2º ano do Ensino Fundamental I 

Qt. ITEM 

01 Mala ou mochila para transporte do material 

03 Cadernos brochura universitários de capa dura com 96 folhas  (casa, classe e liderança) 

01 Caderno brochura pequeno de capa dura com 50 folhas - para aulas de Inglês  

01 Caderno brochura grande de capa dura com 50 folhas (registro literário) 

01 Caderno de desenho grande 

02 Pastas catálogo com 20 plásticos cada - para aula de música e arte 

01 Pasta plástica grande com elástico (na cor azul) - para transporte de tarefas avulsas 

01 Régua de 15 cm  

01 Régua de 30 cm 

01 Cola líquida de 225g 

02 Cola bastão de 40g 

01 Caneta marca texto amarela 

01 Caixa grande de lápis de cor com 24   

01 Caixa de canetinha hidrocor com 12 cores 

04 Lápis preto nº 02 

01 Borracha macia 

01 Apontador com reservatório 

01 Tesoura sem ponta com nome gravado  

01 Jogo individual de material dourado pequeno 

01 Jogo de massinha de modelar com 12 cores  

01 Pote plástico retangular com nome para guardar as massinhas de modelar 

01 Kit de ferramentas ou moldes para modelar as massinhas 

01 Estojo com divisórias 

01 Passatempo adequado à idade (ficará na sala de aula) 

01 Gibi adequado à idade (ficará na sala de aula) 

01 Flauta doce marca Yamaha Germânica (gravar o nome) 

01 *Caixa quadrada de madeira MDF cru, com tampa (tamanho 15X15 cm e 5 cm de altura)  

01 *Porta retrato de madeira MDF cru 15x10 cm (para pintura) 

01  

01 

Bloco de papel canson A3 (branco ou bege) 

Tela 30x30 cm 

 

Instruções e avisos: 

*Sugestões de lojas de materiais para artesanato: Center Art; Center panos; Bazar Carrossel. 

- Identificar todo material com nome completo e série/ano do(a) aluno(a). 

- Encapar os cadernos com plástico transparente ou contact. 

- Todo material em bom estado pode ser reaproveitado de um ano para outro. 

- Entregar todo o material do(a) aluno(a) no primeiro dia de aula. 



 

 

 

- Esta lista estará disponível também no site do colégio www.renovacao.com.br/indaiatuba/ 

http://www.renovacao.com.br/

