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RELAÇÃO DE MATERIAL: 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2020 

01 caderno de brochura capa dura grande com 96 folhas. (sem desenhos nas folhas) 

01 régua acrílica de 30 cm - transparente 01 folha papel pardo (1m²) 

01 pasta com elástico (vermelha lisa) 01 dicionário com a nova regra ortográfica 

04 envelopes pardos – tamanho ofício 
(etiquetados) 

01 kit de material dourado de madeira 
(caso seja aluno novo) 

02 envelopes - tamanho: 17,6 x 25 
(etiquetados) 

01 jogo Tangram em EVA 

100 folhas de sulfite branco 01 folha de EVA nas cores: preto, vermelho 
e amarelo. 

01 calculadora simples 01 dado (doação) 

01 pacote de palitos de sorvete  01 folha de papel celofane incolor 

01 estojo contendo: lápis grafite, borracha, 
apontador, lápis de cor e canetinha, cola, 
tesoura sem ponta. 

01 avental e 01 touca para cozinha (caso 
seja aluno novo) 

01 bloco de folha fichário pautado sem 
desenhos 

 

INGLÊS EDUCAÇÃO MUSICAL 

01 caderno brochura pequeno  
 

01 caderno de música grande com 96 
folhas. (caso seja aluno novo) 
01 flauta doce Yamaha. (caso seja aluno 
novo) 

EDUCAÇÃO FÍSICA/ XADREZ ARTE 

Uniforme regular da instituição 
Bermuda,calça (tactel /moletom) ou legging 
Tênis 
Cabelo amarrado  
 
01 jogo de xadrez (doação) 
 

20 folhas de papel canson 
01 pincel chato cabo longo n° 08 - série 
815 
01 caixa de tinta guache  
01 caixa de giz de cera 
01 pasta catálogo A4 com 30 plásticos 
(caso seja aluno novo) 
01 pano (para limpar pincéis) 
01 copo plástico (duro) 
01 folha de papel color set na cor laranja ou 
amarela. 
10 unidades de palito de sorvete 
100 folhas de papel sulfite. 

Observação: Todos os materiais devem ser etiquetados com nome (principalmente 
os lápis). Os materiais deverão ser entregues na semana anterior ao início das 
aulas. 
 
 


