
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2016 
2º ANO 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  

 (permanece com o aluno) 
1 pasta, com elástico, tamanho A4, fina 
8 colas bastão 
1 tesoura de ponta redonda 
1 caixa de lápis de cor (12 cores ou mais) 
1 régua de 30 cm  
1 jogo canetas hidrográficas, ponta grossa (12 cores) 
4 borrachas  
1 apontador com depósito 
2 potes de plástico com tampa (tipo margarina)  
1 estojo  

1 caixa (com 12 unidade) de lápis preto apontados  
1 caderno para desenho tamanho A4 
2 cadernos brochura com capa dura tamanho A4 
2 pasta catálogo com plástico tamanho A4 
1 flauta doce – tipo Germânica - Yamaha 
2 colas liquidas branca  
1 caixa de giz de cera grande (gizão) 
1 pincel chato nº 10 
2 caixas de massinha da marca UTI-GUTTI 
1 camiseta grande (usada) 

 

 
MATERIAL DE USO COLETIVO  

(deve ser entregue na escola dia 04/01/2016) 
Colocar nome em todos os materiais 

1 pote de guache de 500ml (azul) 
2 fitas de cetim 10m x 07mm (qualquer cor) 
1 caixa de cola gliter  (6 unidades) 
100 palitos de sorvete 
4 rolos de papel crepom (verde e preto) 
2 gibis 
1 pacote de 500fls sulfite A4  
1 pacote de 100 fls de sulfite colorido (rosa) 
10 envelopes de papel pardo tamanho A4 
2 revistas para recorte (como Cláudia, Manequim, etc) 
01 par de clavas (aulas de musica) 
1 pct de bexigas (50und) 
2 novelos de lã (cores sortidas) 
1 rolo de fio de nylon (grosso) 

50 sacos plásticos com 4 furos (tamanho A4) 

2 blocos de Criative Paper 

4 fls de color-set (preto) 
1 pacote de algodão colorido 

1 rolo de fita crepe  
6 folhas EVA (verde escuro e preto) 
01 jogo pedagógico (quebra-cabeça, jogo da memória, 
dama, dominó, etc) 
01 rolo de barbante grande 
1 pote de lantejoulas (tamanho: pequenas) 5gr 
1 caixa de gliter (com 6 cores) 
1 caixa de band-aid 
1 frasco de cola branca líquida 500gr 
1 pacote de sulfite 40 (gramatura 120)  

1 livro de literatura infantil da Editora Paulus – será definido no início do ano entre o professor e alunos 

 

 
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL  

 (permanece com o aluno) 
1 tubo de creme dental 
1 escova dental infantil 
1 fio dental 

1 estojo de plástico (nécessaire) 
1 toalha pequena 
1 garrafa de água 

 

 
Assinatura do responsável pela elaboração da lista: 

 
 

     

POLIVALENTE POLIVALENTE INGLÊS MUSICA ED. FÍSICA ARTE 

 

 

 

  


