
 

 

                                                                                                                                                                                                
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 – TURMA: 2º ANO 
 

 
1- Materiais de uso individual 

Os materiais abaixo deverão ser identificados com o nome do aluno – favor marcar individualmente todos os itens. 

Sugerimos que os cadernos sejam encapados com plástico escolar transparente. 
 
3 Lápis preto nº 02 
1 Grifa texto 
1 Apontador plástico c/ depósito 
2 Borrachas brancas 
1   Estojo com três partes (ver obs. nº 3). 

2 Pastas ofício azul (com elástico) 
1 Caixa lápis de cor c/ 12 cores 
1 Estojo com giz de cera curton 
1 Estojo de canetinha hidrográficas c/ 12 cores 
1 Tesoura sem ponta 
1 Régua acrílica de 15 cm 
3 Cadernos de brochura grande com 96 folhas – capa dura 
1   Caderno meia pauta – capa dura  
1 Caixa de material dourado individual (colocar num potinho com tampa e o nome do aluno) 
1 Camiseta tamanho adulto (para ser utilizada nas atividades de pintura) 
1 Caixa polionda média -  azul  
1 Pincel chato nº 10 e 1 Pincel chato nº 20 
1 Tubo de cola branca 90 gramas ( Manter no estojo. A reposição deverá ser realizada pelos pais conforme necessidade) 
1   Cola bastão ( Manter no estojo. A reposição deverá ser realizada pelos pais conforme necessidade) 
1  Dicionário de Português 
1  Livro – No Capricho B: Caligrafia integrada com Ortografia e Gramática 
2 Revistas para recorte (Observar o conteúdo. Não dever ter imagens de violência e impróprias para idade( nudez, 

sensualidade etc.) 
2     Caixa de massinha de modelar 
1     tela 20x25 

 
 

2-  Materiais de higiene de uso individual 

Os materiais abaixo deverão ser mantidos na mochila do aluno e vistoriados diariamente pelos pais. 
Os mesmos também deverão ser identificados com o nome da criança. 
1  Escova dental 
2  Creme dental 
3  Nécessaire (para guardar os produtos acima) 

 
3- Material Didático Mackenzie  

Apostila de Português/ Matemática/ História e Geografia/ Ciências/ Inglês/ Arte e agenda escolar: encomenda na 
tesouraria.  

 
4- Atestado Médico 

  Todos os alunos devem apresentar atestado médico para que possa frequentar as aulas de Educação Física. Enviar na               
agenda até o dia 08 de fevereiro.  

 
5- Troca de roupa 

       Manter na mochila do aluno uma troca de roupa para emergências: shorts, camiseta, roupa íntima e meias.  
 

6- Taxa da lembrança  
Solicitaremos para o Dia das Mães, Páscoa, Festa da Família, Dias dos Pais e Semana da Criança. Aguardar comunicado 
na agenda.  

 
7- Uniforme 

O uso do uniforme completo (verão e inverno) é obrigatório. Vendas no próprio Colégio.  
 

Observações importantes: 
 

1- Todas as peças do uniforme do aluno (camiseta, shorts, calça e agasalho) deverão ter nome bordado ou escrito com 
caneta para tecido. 

 



 

 

2- Todo material individual do aluno deverá ter nome marcado, inclusive mochila lancheira, garrafinhas, potes para lanches, 
etc. 

 

3- O estojo mais indicado é aquele que contém zíper e três repartições para comportar: lápis de cor, borracha, lápis preto, 
canetinhas, cola, apontador e tesoura. O mesmo ficará na mochila e deverá ser vistoriado pelos pais assiduamente. 

 
4- Outros materiais poderão ser solicitados, conforme a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos. 

 

5- Na lancheira deve conter um lanche nutritivo e todos os pertences devem estar etiquetados. 
 

 
 
 
Indicações de livros paradidáticos: alguns exemplares saem de catálogo de um ano para outro. Para não corrermos riscos 
de indicar exemplares nestas condições, indicaremos os mesmos na primeira semana de aula, após consulta da 
disponibilidade. Poderão ser adquiridos em qualquer livraria, através de encomenda ( não possuem a pronta entrega). 
Aguardem orientações! 

 
 

 

 
 

Início das aulas: 27/01/2020 
Horário matutino: das 7h10 às 11h40 
Horário vespertino: das 13h às 17h30 

 
A lista de materiais  

encontra-se disponível  
no site do Colégio . 

Acesse: www.colegiocriativo.com.br 
 

 


