
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O ANO LETIVO DE 2020 

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I  

500 folhas de papel ofício A4 (brancas) 75g/m² 03 envelopes grandes 24x34 branco 

01 caderno grande brochura, capa dura 96fls 01 caixa de palito de fósforo 

02 folhas de cartolina laminada (1 vermelho /1 verde) 01 caixa de cola colorida com 6 cores 

04 folhas de papel cartão ( 2 verdes / 2 vermelhos) 01 pote de tinta guache 250ml na cor preta 

06 folhas de EVA (3 azul /3 laranja) 01 pincel n° 12 

01 folha de papel camurça azul claro ou laranja 01 garrafa squeeze ou 1 copo plástico – colocar na 
mochila todos os dias 03m de TNT amarelo 

03 cartolinas dupla face (laranja/verde/rosa) 04 refis de cola quente (fino) 

02 cartolinas comuns brancas 01 lixa de construção n° 100 

05 borrachas grandes (branca) 01 jogo educativo (dama, xadrez, dominó e uno ) 

01 caixa de giz de cera grosso 02 gibis 

01 régua 30cm transparente 01 pacote com 100 palitos de picolés  

02 caixas de lápis de cor com 12 cores 01 caixa de massa de modelar (p/ artes soft) 

01 jogo de hidrocor 01 fitilho branco (pequeno) 

02 tubos de cola 90g 01 dicionário pequeno de português  

01 tesoura sem ponta 01 rolo de barbante pequeno 

01 estojo com 10 lápis preto nº 2 01 tela para pintura 20x30 (ou outro tamanho 
aproximado) 

02 apontadores grandes com aparador 01 pacote de balão amarelo nº 09 

 

OBS: por favor, colocar nome e série em todo material escolar. 

É preciso que a criança tenha em casa material extra para realização das tarefas de casa. 

O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DO DIA 23 À 28 DE JANEIRO NO TURNO QUE O ALUNO ESTUDARÁ. 

IMPRETERIVELMENTE.   
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