
                       Lista   de   Material   2020   –    2º   Ano  
 
Caso  o(a)  aluno(a)  já  tenha,  de  anos  anteriores,  algo  do  material  abaixo  solicitado,  poderá               
reutilizá-lo:   
 
 1  Mochila  para  transporte  do  material (recomendamos  que  repensem  o  uso  de  “carrinhos”,  levando  em                 

conta   o   acesso   às   salas   na   Unidade   II)  

   1   Lancheira   para   portar   o   lanche  

   3   Cadernos   universitário   tipo   brochura    96   folhas    capa   dura  

   1   Caderno   universitário   espiral    96   folhas    capa   dura  

   1   Caderno   pequeno   tipo   brochura    50   folhas    capa   dura  

   1   Caderno   quadriculado   grande    1cm   X   1   cm    tipo   brochura   de    40   folhas  

   1   Pasta   preta   A4   com   20   saquinhos   plásticos    (para   Música)  

   1   Pasta   fina   A4   de   elástico   

   20   Saquinhos   plásticos   com   4   furos   
   1   Flauta-doce   marca   Yamaha   Germânica    (é   necessário   que   seja   da   marca   especificada)  

   2   Apontadores   com   reserva   

   1   Caneta   marca-texto   amarela   

   1   Régua   transparente   de   15   cm   para   ficar   no   estojo  

   4   Tubos   de   cola   bastão   40   gramas     sugerimos   Pritt   ou   Acrilex    (será   utilizado   também   nas   aulas   de   Arte)  

   6   Lápis   pretos   HB    (não   permitiremos   o   uso   de   lapiseira)  

   2   Borrachas   brancas   macias  

   1   Estojo   com   zíper   para   transporte   dos   lápis  

   1   Caixa   de   lápis   de   cor   aquarelável   36   ou   48   cores    (será   utilizada   também   nas   aulas   de   Arte)  

   1   Tesoura   Mundial   sem   ponta   com   nome   gravado    (será   utilizada   também   nas   aulas   de   Arte)  

   1   Livro   de   Literatura   Infantil,    de   acordo   com   a   faixa   etária,    e   2   Gibis    (usados   e   em   bom   estado)  

Sugerimos  os  autores : Ana  Maria  Machado;  Coleção  Gato  Comeu;  Elias  José;  Eva  Furnari;  José  Paulo;                 

Monteiro  Lobato;  Pedro  Bandeira;  Sylvia  Ortoff  e  Ziraldo.  OBS.:  Não  aceitaremos  paradidáticos  utilizados  no               

Colégio   de   anos   anteriores.  

 
   MATERIAIS   PARA   A   DISCIPLINA   DE   ARTE   
 
  1º   Trimestre  
  1   pasta   transparente   A4   com   15   pláticos,   que   será   utilizada   no   decorrer   do   ano  
  1   bloco   de   papel   tipo   Canson   A4   180g/m²  
  2   lápis   grafite   2H  
  1   borracha   plástica  
  canetinha   24   cores  
  1   régua   de   30   cm  
  1   caneta   stabilo   preta  
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2º   Trimestre  

1   Tela   (tipo   painel)   30   x   40   cm  
1   kit   de   tintas   têmpera   guache   12   cores   Acrilex  
  pincel   chato   sintético   Castelo   ref.   (C521)   n°   4,   10,   16   
1   godê   de   plástico  
1   pote   pequeno   com   tampa   para   água  
1   flanela   para   limpeza  
1   avental   de   pintura   ou   camiseta   velha  
1  caixa  de  sapato  encapada,  com  nome  e  ano  cursado  pelo(a)  aluno(a),  para  o  transporte  dos  materiais  de                   
pintura.   Pode   ser   reutilizada   a   caixa   do   ano   anterior,   desde   que   esteja   em   bom   estado .  
 
3º   Trimestre  
1   bloco   Creative   Lumipaper   90g   c/   5   cores  
giz   de   cera   longo   12   cores  
1   fita   dupla   face   pequena  
 
 
*   OBSERVAÇÕES:  
 

1. O  Livro  Didático  de  Inglês,  Caligrafia  e  os  Livros  de  Leitura  serão  solicitados  após  o  início                 

das   aulas.  

2. Encapar  os  cadernos  com  plástico  transparente  e  colocar  etiqueta  com  nome  do(a)  aluno(a)              

em   todo   o   material,   inclusive   nos   lápis.  

3. Sugerimos  que  o(a)  aluno(a)  traga  sempre  em  sua  mochila  um  material  para  higiene  pessoal               

(toalha,   pasta   e   escova   de   dente).  

4. Os   materiais   de   ARTE   poderão   ser   adquiridos   TRIMESTRALMENTE   OU   ANUALMENTE.  

5. Alguns  materiais  de  ARTE  podem  ser  comprados  mais  em  conta  pelo  site  da  Wish  (lápis  de                 

cor,  canetinhas  marcadoras,  pincel  com  reservatório  de  água,  entre  outros),  porém  devem             

ser   pedidos   com   antecedência   (demoram   em   média   60   dias   para   chegar).  

6. Trazer  o  material  do(a)  aluno(a)  no  1º  DIA  DE  AULA.  Os  materiais  da  disciplina  de  ARTE,  que                  

ficarão  com  o(a)  aluno(a),  serão  utilizados  no  dia  da  aula,  considerando  o  que  foi  solicitado                

para   cada   um   dos   Trimestres.   

7. A   Agenda    será   fornecida   pelo   Colégio   Renovação.   
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