
 

 

LISTA DE MATERIAL – 2020 

2º ano do Ensino Fundamental I 

Prezados pais e responsáveis 

. 

1- TODO material ESCOLAR deverá ser encapado (plástico transparente) e 
etiquetado, preenchido com o nome do (a) aluno (a), ano e período; 

2- O UNIFORME do (a) aluno (a) deverá ser identificado com nome: Tênis,  calça 
ou bermuda jeans, nas cores azul ou preta e a camiseta da escola à venda na 
cantina do Colégio. Não serão permitidas bermudas estampadas ( 
RASGADAS “MODA”) e saias.  

3- Lancheira térmica para o lanche 
Atenciosamente, 

Coordenação do Ensino Fundamental I 

 

LISTA DE MATERIAL A SER ENTREGUE NO COLÉGIO 

 

Dia 17/01/2020 (sexta-feira ) das 07h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.  

O material deverá estar etiquetado e guardado em  pasta ou caixa organizadora. 

OBS.: Para a organização do material, solicitamos que essa ordem seja seguida rigorosamente. 
Por favor, não envie este material no 1º dia de aula.  

 

PARADIDÁTICOS O ANO TODO 

Os livros paradidáticos que serão adotados para leitura serão solicitados durante o ano 
letivo. A solicitação de compra o e o nome do livro serão enviados na agenda do aluno. 

 



 

 

 

MATERIAL DE ESCRITA / DESENHO / PINTURA E COMPLEMENTOS 

 

01 Jogo educativo, que deverá ficar em sala de aula. (ex.: quebra-cabeça, memória) 

02  pacote de papel sulfite  

02 Cadernos brochurões capa dura 48 fls  (sem desenho) 

20 Sacos plásticos com 4 furos tamanho ofício 

03 Pacotes de figuras adesivas (pequenas)  

01 caderno pequeno de listra verde 

01 fita crepe fina  

 

PARA AULA DE ARTES 

 

01 pote de tinta guache - Preto 

02 blocos de  papel canson para desenho de 200mg 

01 Pincel nº 14 - Chato 

01 estojo de aquarela – com o nome da criança 

01 Folha de papel cartonado 

 

ENSINO RELIGIOSO 

 

01 Livro de Ensino Religioso – Comprar na secretaria do Colégio Metodista  

 



 

 

01 Pasta plástica c/ trilho transparente com 20 plásticos grossos 

(Ensino Religioso) deverá ser entregue para a professora (para alunos novos)  

                                                           

MATERIAIS QUE DEVERÃO FICAR DENTRO DA MOCHILA ETIQUETADOS 

COM O NOME E SÉRIE DO (A) ALUNO (A): 

 

01 Tesoura escolar sem ponta com nome gravado (que ficará no estojo) 

01 Estojo escolar simples 

01 Estojo de eco lápis de cor apagável com 12 cores (madeira reflorestada) 

03 Lápis n° 02 (não pode ser lapiseira) eco grafite de madeira reflorestada 

01 Apontador com depósito e refil 

02 Borrachas brancas macias  

02 Tubo de cola em bastão  

01 Régua acrílica de 15 cm 

01 tubo de cola branca de 110 gr. 

 

PARA AULA DE MÚSICA:  

01 Flauta doce germânica (Yamaha) com o nome gravado 

01 Caderno de música pequeno (para alunos novos) 

INÍCIO DAS AULAS 27/01/2020 

O HORÁRIO DAS AULAS SERÁ APRESENTADO NO INÍCIO DO ANO LETIVO.  

O USO DO UNIFORME E TÊNIS É OBRIGATÓRIO 


