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LISTA DE MATERIAL 2022    

2º ano 

 

 
PARA FICAR COM O ALUNO NA MOCHILA (REPOR SEMPRE QUE ACABAR: 
 

• 01 cola tenaz 

• 01 caixa de lápis de cor grande 

• 01 tesoura sem ponta (Tramontina ou mundial) 

• 01 estojo com 01 lápis preto nº 02, 01 apontador com depósito, 01 borracha macia. 

• 01 caixa de caneta hidrográfica com 12 cores 

• 02 Cadernos pequenos de capa dura com 50 folhas  

• 01 Caderno pequeno capa dura com 100 folhas 

• 01 Caderno de desenho grande com 50 folhas 

• 01 Dicionário de Português (temos à venda na escola) 

• 01 Calculadora 

• 01 Pincel nº12 para pintura 

• A cada trimestre será solicitado um livro para leitura (o título será indicado pela escola 

com antecedência). 

• 01 Livro de Caligrafia: No Capricho letra B (Autora Isabella Carpaneda e Angiolina 

Bragança) –Disponibilizaremos para venda na escola. 

 

 

PARA ENTREGAR NA ESCOLA ATÉ O DIA 24/01/2022 

 

• 06 envelopes branco tamanho ofício 4 (não colocar nome) 

• 01 pacote de sulfite com 500 folhas A 4 (Chamex/Report/Chamequinho) 

• 02 Folhas de papel camurça (cores variadas) 

      ●    01 caixa de massinha Soft Acrilex ou Uti Guti 

• 02 cartolinas brancas + 2 cartolinas coloridas  

• 03 EVA (1vermelho, 1laranja, 1 branco) 

• 04 Folhas de papel color set cores variadas 

• 04 Folhas de papel espelho nas cores: vermelha, amarelo, azul e verde. 

• 02 Folhas de papel laminado (cores variadas)  

• 01 tinta guache de 500ml BRANCO 

• 01 fita dupla face  

• 01durex largo 

 

 

Livro do Sistema Positivo deverá ser pago na secretária da escola ou junto com o boleto 

da mensalidade da escola. 
Pagamento feito em atraso acarreta o atraso na entrega do livro. 

 

Pagamento à vista dos livros até o dia 20/12/2021(segunda-feira) terá desconto de 5%. 

 

A Agenda Digital deverá ser adquirida na escola valor R$ 55,00 (USO 

OBRIGATÓRIO) 

 

 

Início das aulas para o 2º ano:  30/01/2022 (segunda-feira) 

Neste dia os pais deverão trazer as crianças e o transporte entregará 
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