
 

 

                          

         

 

 

 

 LISTA DE MATERIAL -   2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL -  2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 04 Cadernos brochurão,capa dura, com 48 folhas-  cor verde 

 01 Caderno Criativo (Faber Castell) - qualquer cor 

 04 Pastas de plástico transparente, com aba de elástico (cor verde) 

 01 Caixinha de material dourado (madeira) 

 01 Gibi de sua preferência (novo) 

 01 Livro paradidático (indicado para a idade) 

 01 Calculadora simples 

 01 Foto 3x4 

 03 Cartelas de adesivos infantis 

 01 Caixa de giz de cera 

 01 Brinquedo para doação: será utilizado para brincar nos intervalos e demais atividades programadas 

 01 Tela para pintura 20cm x 30 cm    (para alunos novatos) 

 01 Pacote de papel sulfite branco A4 (500 folhas) – para alunos novatos 

ATENÇÃO:   
 

Em 2021 aproveitaremos materiais que sobraram de 2020. A relação acima é   necessidade para 
complementação.   Durante o ano, poderão ser solicitados alguns materiais que acabarem ou para 

atividades de enriquecimento. 
 

        O material deverá ser  etiquetado com o nome  completo e série do aluno. Colocar  também 
nome na mochila e lancheira.  

Trazer o material no 1º dia de aula 
 

Uniforme completo: uso obrigatório para todos os alunos 
Todas as peças com logotipo do Colégio/Anglo, fornecidas pela confecção autorizada pela escola.  

Colocar nome nos agasalhos (o ideal é bordar do lado de fora do agasalho) 
Foco Uniforme -  Avenida das Hortências, 189 - Jardim Seixas   

 Telefone: Sandra   17) 99136-4426 
 

Início das aulas: 25/01/2021 

 

Na mochila, sempre em ordem: 

01 estojo com três repartições contendo: 

 

 03 Lápis preto nº 02    

 01 Cx de lápis de cor com 24 cores  

 01 Apontador plástico com depósito  

 02 Borrachas brancas, macias 

 01 Caixa de caneta hidrocor 12 cores (ponta vai e vem) 

 01 Tesoura sem ponta  

  01 Cola pequena 

 02 Canetas marca texto (amarelo) 

 01 Régua de 30 cm       
  Repor os materiais  quando necessário 

 
 

 


