
 

Lista de Material Escolar 2020 
2º Ano do Ensino Fundamental I 

 

001 – dicionário escolar (reformulado com a nova ortografia) 

001 – monobloco para fichário 

003 – caderno brochura (capa dura grande, 48 folhas pautadas) 

002 – cadernos brochura (capa dura grande, 96 folhas pautadas) 

001 – estojo de canetinha hidrocor 12 cores 

001 – estojo com três divisões 

001 – caneta marca texto 

005 – lápis pretos nº 2 

001 – caixa de lápis de cor (24 cores) 

001 – caixa de giz de cera (6 cores) Entregar o material no dia 27/01/2020 
das 12h30min às 15h. 

Todo material, com exceção dos materiais de 
artes, deve ser identificado com o nome do 
aluno e sua série. 

002 – borrachas macia 

001 – apontador com depósito 

001 – régua (30cm) 

002 – tubos grande de cola 

001 – tubo de cola bastão 

001 – tesoura, sem ponta, com o nome do aluno gravado  

002 – folhas scrap 

100 – folhas de papel sulfite (branco) 

001 – bloco Canson A3 com 20 folhas creme – 180g/m2 ou 140g/m2 

002 – pastas plásticas com elástico (qualquer cor) 

020 – sacos plásticos tamanho ofício 

001 – rolo de durex decorado 

003 – metros de fita de cetim 2cm (qualquer cor) 

001 – revista colorida (sugestão: Superinteressante, Viagem, Saúde, Pais e Filhos, Universal Geográfica) 

MATERIAL DE MÚSICA E ARTES 

001 – flauta YAMAHA – Soprano Barroca 

001 – borracha branca grande 

001 – pincel série 815 nº 4 – tigre ou similar 

001 – tesoura artesanal para scrapbook (qualquer desenho de corte) 

001 – massa de E.V.A para modelagem 50gr (5 cores) 

004 – tintas acrílicas foscas 60ml (branca, preta, azul claro e amarela) 

003 – tintas acrílicas foscas 60ml (vermelha, verde claro e marrom) 

003 – rolos de papel crepom (amarelo, laranja, vermelho) 

003 – folhas de cartolina branca 

009 – folhas de papel "color-set" (laranja, vermelho, rosa, marrom, preto, azul claro, azul escuro, verde claro e verde escuro) 

003 – folhas de E.V.A (roxo, laranja e vermelho) 

As folhas de papel não devem ser enroladas (entregar abertas). 

LIVROS DIDÁTICOS: UNO Internacional – adquiridos diretamente pelos pais ou responsáveis, a partir de 20 de novembro de 2019, 
no site: https://uno-internacional.com/br/unoi/pagamento/index.php/usuario/login  

LIVROS PARADIDÁTICOS (etiquetado com nome do aluno, ano e período) 

1º semestre: “O segredo da largatixa”  –  Lecticia Dansa e Salmo Dansa  –  Editora FTD 

1º semestre: “Diversidade”  –  tatiana Belink  –  Editora FTD 

2º semestre: “A aventura de Abaré”  –  Juliana Schroden  –  Editora FTD 

2º semestre: “Mas será que nasceria a macieira?”  –  Alê Abreu e Priscila Kellen  –  Editora FTD 

OBSERVAÇÕES: material fornecido pelo Colégio 

 Agenda Escolar e atividades complementares 
 

Horário das 
Aulas: 

2ª a 4ª - Manhã: 7h15min às 12h10min / Tarde: 13h às 17h55min Reunião de Pais:  
28 de janeiro de 2020 – 19h 5ª e 6ª - Manhã: 7h15min às 11h45min / Tarde: 13h às 17h30min 

Início das aulas: 29 de janeiro de 2020 

https://uno-internacional.com/br/unoi/pagamento/index.php/usuario/login

