
MATERIAL ESCOLAR PARA 2020 
 

2º ANO  – ENSINO FUNDAMENTAL 

       
05  lápis de escrever 

01 caixa de lápis de cor  

01  apontador  com lixeirinha 

02  borrachas (macia branca) 

01  tubo de cola branca líquida 

03 colas bastão 

01 régua de 15 cm e 1 de 30 cm 

01 pasta catálogo com 50 saquinhos plásticos 

01 caixa de giz de cera ( pode ser a do ano anterior)  

01 pacote de folhas coloridas – Color Set 

01 pacote de folhas de ofício coloridas 

50 folhas de desenho 

30 folhas de papel almaço 

01 tesoura sem ponta 

02 pacotes de massa de modelar a base de amido  

01 pote com tampa para guardar a massinha 

02 pastas plásticas finas (Biblioteca e para trabalhos) 

02 cadernos de 100 folhas UNIVERSITÁRIOS COM MARGEM E SEM ESPIRAL 

01 caderno de caligrafia capa dura tamanho grande 

01 caderno pequeno para Língua Inglesa 

01 estojo de canetas hidrográficas 

01 caixa de sapato encapada com nome  

01 estojo grande 

01 folhas de E.V.A.  

02 gibis 

01 jogo pedagógico adequado para a idade (observar na embalagem a indicação) 

04 prendedores de roupa de madeira 

10 metros de fita de cetim largo (cor a escolha) 

01 pacote de lantejoulas 

02 saquinhos transparentes 

04 envelopes pequenos e 04 grandes brancos  

01 Dicionário Júnior da Língua Portuguesa – Geraldo Mattos – FTD (sugestão) 

01 fone de ouvido com haste (Informática) 

 

 

MATERIAL DE HIGIENE 

01  toalhinha de rosto com nome 

01  pano e pote para limpar pincel   

01 garrafa plástica para água com nome 

 

 
 

OBRA LITERÁRIA 

Ao longo do ano será solicitada uma obra literária. 

 

 
Observações:  
 

 O Material Didático e a agenda Escolar serão entregues na primeira semana de aula.  

 As marcas e os tipos de materiais ficam a critério dos pais/responsáveis. 

 Todo o material e as peças do uniforme deverão estar identificados com o nome do aluno. 
 Havendo necessidade, durante o ano letivo, poderá ser solicitado algum material. 

 

CALENDÁRIO INÍCIO DO ANO LETIVO 2020: 

 

 14 de fevereiro - Reunião com os pais dos alunos da Educação Infantil, 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

I e 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II. Horário: 19 horas.  
 17 de fevereiro - Início das aulas para as turmas de 2º ano, às 14h. 

 


