
LISTA DE MATERIAIS 2º ANO
 ENSINO FUNDAMENTAL I – 2023 

Materiais diversos

Todo o material deverá ser identificado com o 
nome do  estudante em etiqueta visível

 
• 02 cadernos grandes, linha simples - 96 folhas sem 

espiral, com margem, sem picote e sem desenho nas 
folhas (um será utilizado para tema de casa e o outro 
em sala de aula)

• 01 caderno pequeno (para Língua Inglesa, pode ser o 
caderno utilizado no ano anterior)

• 01 caderno de caligrafia grande sem espiral 
• 01 caderno pequeno brochura de linha simples - 96 

folhas, com margem sem desenho nas folhas (para o 
Circuito de Leitura) 

• 01 tubo de cola - 90g
• 02 tubos de cola bastão
• 02 lápis pretos
• 02 borrachas brancas flexíveis
• 01 apontador com depósito
• 01 régua de 30cm transparente
• 01 tesoura sem ponta (considerar se o estudante é 

destro ou canhoto)
• 01 pasta classificadora (com plásticos para os 

Projetos)
• 01 caixa de lápis de cor com 24 unidades
• 01 estojo
• 01 caixa de giz de cera
• 01 estojo de canetinhas
• 01 caneta marca texto (cores claras)
• 01 pasta A4 com elástico

 

 
Material a ser entregue para a professora 

no dia 10/02/2023
Todo o material deverá ser identificado com o nome 

do estudante em etiqueta visível

 
• 01 bloco de desenho A3 - folhas brancas 
• 01 bloco de desenho A3 - folhas coloridas
• 01 pincel chato nº 10
• 01 kit de material dourado – pequeno em madeira 

(pode ser o utilizado no ano anterior)
• 30 folhas creative papers - gramatura 85
• 02 gibis
• 75 folhas sulfite 60 brancas
• 25 folhas sulfite 60 coloridas
• 10 folhas A4 branca 
• 01 caixa de tinta guache com 12 cores
• 01 jogo pedagógico adequado à faixa etária (sugestão: 

subtração, memória, dominó, trilha...)
• 01 envelope de papel tamanho A3
• 01 pacote de pratos de papelão descartáveis (10 

unidades)
• 01 tubo de cola gliter
• 01 tubo de cola relevo 3D
• 01 caneta de retroprojetor
• 01 pote de massa de modelar
• 10 palitos de picolé
• 10 palitos de churrasco
• 02 prendedores de roupa grandes de madeira
• 01 rolo de papel crepom da cor de sua preferência

Projeto de Leitura 2023         
A indicação dos dois Livros de Literatura 
Infantil, utilizados para o projeto de leitura,  
será enviada no início do ano letivo de 2023.

Sobre o Projeto Bilíngue
O material didático será entregue diretamente 
na Escola, o mesmo será fornecido pelo nosso 
parceiro, Be – Bilingual Education.       

10/02/2023 (sexta-feira) às 17h reunião de pais e entrega dos materiais para a professora.

Início do ano letivo: 13/02/2023 (segunda-feira)
 

O Bazar oportuniza a compra do uniforme escolar. Os produtos estão disponíveis para consulta no 

endereço: https://bazarpassofundo.wshopon.com.br/ ou através do WhatsApp: (54) 98404-8248.


