
 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2º EF/2020 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
01 Caderno universitário sem picote – 90 folhas  
01 Régua 30cm  
02 Lápis nº 2  
02 borrachas  
01 Tubos de cola 90g  
01 Apontador  
01 Tesoura de ponta arredondada  
01 Dicionário da Turma da Monica    
01 caixa de lápis de cor     
01 cola bastão 
01 pasta com elástico 
01 caixa de giz  de cera 

OBS: Os materiais de uso individual deverão estar 

identificados com o nome e turma do(a) aluno(a). 

  
Material que deverá permanecer na escola 

01 pacote de folhas pautadas 
01 Bloco de Filli paper ou Color Set 
01 bloco A3   
01 pacote de papel credex 
01 pacote de folha colorida 
01 pacote de palito de picolé 
01 pacote de creative paper Lumi 
10 sacos pedagógicos  
01 Folha de E.V.A lisa 
01 folha de E.V.A com glitter  
04 envelopes brancos A4  
04 bastões de cola de silicone fino 
01 saco de balões coloridos 
01 m de TNT  
01caixa pequena de material dourado 
02 caixas de tinta guache pequena 
01 fita adesiva larga 
01 fita crepe 
01 pincel atômico 
01 tela para pintura 30X40 
01 pincel nº 2 chato 
02 tintas acrílicas 
01 fita dupla face 
01 pacote de prendedor de roupas  
01 tapetinho para uso individual 
 

OBRAS LITERÁRIAS 

Lista na escola 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

01 cabo de vassoura 
 

ENSINO RELIGIOSO 

Livro: “ O amor que move o mundo ...!” 
01 Caderno de 96 folhas sem picote  
 

INGLÊS                            
Livro: New Explorer Yellow 
01 Caderno capa dura espiral 96fl sem picote 
01 estojo com 02 lápis, 01 borracha, 01 apontador, 01 tesoura 
de ponta arredondada, 01 tubo de cola  
01 régua 30 cm 
01 caixa de lápis de cor com 12 
 

ATENÇÃO: 

 

O livro integrado do Sistema Positivo de Ensino 
deverá ser adquirido no site:  www.livrofacil.net  

O  material de Inglês deverá ser adquirido no site : 
www.internationalschool.com.br (mediante voucher de 
desconto) 
O material de Ensino Religioso deverá ser adquirido 
no site: www.educashop.com.br 
A agenda virtual deverá ser adquirida no site : 
www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/ischoolapp  
 
UNIFORME – o uso do uniforme da escola é obrigatório 
para todos(as) alunos(as) da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). 

Todo o uniforme deverá estar identificado com o nome 
e a turma do(a) aluno(a). 

http://www.internationalschool.com.br/
http://www.educashop.com.br/
http://www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/ischoolapp

