
 

 Lista de Material 

2º ano / 2019 

 

Nome do aluno: _______________________________________________________________________ 

 

MMAATTEERRIIAALL  DDEE  UUSSOO  IINNDDIIVVIIDDUUAALL    
- 01 pasta Polionda escolar – vermelha - espessura de 2 cm (etiquetada); 

- 01 pasta H4 com elástico – verde (só para alunos novos); 

- 02 cadernos brochurão de 96 folhas – encapados e etiquetados, “com margem”, “sem desenho”; 

- 01 caderno de capa dura para comunicação da escola; 

- 01 caderno quadriculado pedagógico (1 cm X 1 cm) 96 folhas de capa dura, espiral (universitário 

Tilibra) “sem desenho”; 

- 01 caderno ½ pauta espiral e capa dura, Tilibra, para aulas de Inglês; 

- 01 caderno cartografia de 48 folhas – sem margem e sem seda; 

- 15 sacos plásticos, ofício, grossos, 020, sem furos (favor não colocar nome); 

- 01 jogo de canetinhas longas, hidrocor, com 12 cores; 

- 01 caixa de lápis de cor, longos, com 12 ou 24 cores; 

- 01 caixa de giz de cera, finos; 

- 01 tesoura Mundial com pontas redondas com nome gravado; 

- 02 tubos de cola gel – 2 bicos – Faber Castell; 

- 10 lápis pretos nº 2 triangular – Faber-Castell – manter 3 apontados no estojo. O restante guardado 

em casa; 

- 01 borracha sem cheiro; 

- 01 apontador com depósito; 

- 01 jogo individual de material dourado (madeira); 

- 01 mochila ou bolsa para carregar o material de uso diário;  

- 01 estojo simples com quatro divisórias;  

- 01 pincel Tigre – referência 520 nº 12 (chato); 

- 01 livro de história para a faixa etária (não encapar); 

- 01 jogo pedagógico (7/8 anos) – tipo educativo GROW; 

- 01 lixa fina Tigre P220 ou 3M 330U; 

- 01 revista usada (tipo: Cláudia, Pais e Filhos, Globo Rural, Casa e Jardim, etc.); 

- 01 bloco Spiral Lumi Paper Creative A4; 

- Tampinhas plásticas e botões; 

- 02 telas, no tamanho 25 x 25 cm; 

- 01 flauta doce Yamaha – modelo Germânica (etiquetada); 

- 01 camiseta adulto para trabalhos artesanais (velha); 

- ½ metro de tecido de algodão liso ou estampado; 

- 01 pacote de palito de churrasco; 

- 01 pacote de forminha (formato flor) laminado; 

- 01 pacote de palito de sorvete; 

- 01 estojo de aquarela Faber-Castell; 

- 01 bloco de A3 Canson (120/m2) colorido; 

- 01 Monobloco – 96 folhas. 

 

FAVOR ENTREGAR NA CLASSE NO 1º DIA DE AULA. 



MMAATTEERRIIAALL  DDEE  PPAAPPEELLAARRIIAA  PPAARRAA  UUSSOO  EEMM  CCLLAASSSSEE  OOUU  EEXXTTRRAACCLLAASSSSEE    

22ºº  AANNOO  ––  EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  II  
 

- 400 folhas de sulfite branco – 210 x 297 (A4); 

- 50 folhas de sulfite colorido A4; 

- 05 folhas de sulfite 40K (39,7 x 29,8cm) espessura 120g/m2 (encontrada nas papelarias indicadas) ou A3; 

- 02 folhas de cartolinas (01 branca e 01 amarela); 

- 01 folha de papel camurça; 

- 02 folhas de papel pardo; 

- 04 folhas de papel dobradura – marca Spiral; 

- 01 rolo de papel crepom (colorido – uma cor só); 

- 01 folha de papel laminado; 

- 02 folhas de papel color set (qualquer cor); 

- 01 folha de papel cartão (qualquer cor); 

- 01 folha de cartolina laminada prateada; 

- 01 folha de E.V.A. (verde); 

- 02 caixas de lenço de papel c/50; 

- 01 vidro de anilina comestível (qualquer cor); 

- 02 folhas de etiquetas inkjet+laser A4354 – marca Pimaco (Digitação – APOSTILAS); 

- 01 tubo de cola com glitter azul – Acrilex; 

- 01 pacote com 30 unidades de lantejoulas nº 14, dourada; 

- 01 pacote de Perfex c/5 unidades; 

- 01 pote de 250 ml de tinta Acrílica Decorativa Fosco (Corfix), para pintura em tela – cor branca; 

- 1 m de contact transparente; 

- 01 rolo de barbante pequeno. 

 

Obs.: Não enrolar ou dobrar folhas (color set, cartolina, etc.). 
 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS::  
 

1. É importante apresentar todo material individual identificado com o nome completo do aluno, no 1º dia de 
aula.   

2. (*) O referido material deverá ser devidamente identificado com o nome do aluno. 
3. O material acima deverá ser entregue no almoxarifado – a conferência será feita com a funcionária do 

Almoxarifado - agendar a entrega pelo telefone:  
(19) 3744-5246, a partir de 14/01/2019. 

4. As listas serão distribuídas somente no Colégio. 
5. Se a opção for pela compra do material em uma das papelarias indicadas, uma cópia do canhoto deverá ser 

entregue na escola com o carimbo de pago e a outra cópia permanecerá na papelaria para controle da 
mesma. 

6. Importante ser da marca solicitada, pela qualidade e durabilidade. 



Colégio Educap - Educando Cabeças Pensantes  
 
 

Previsão de gastos extras para o ano de 2019 
 

Senhores responsáveis pelos alunos do 2° ao 5º ano 
 

Visando um melhor planejamento de gastos extras que os senhores terão ao longo do ano letivo de 2019, informamos-

lhes alguns já previstos*: 

 

MATERIAL DE APOIO (pagamento parcelado) 

1º semestre: início de FEVEREIRO 

2º semestre: início de AGOSTO 

 

ESTUDOS DO MEIO (procuramos parcelar o pagamento) 

Serão realizados, em média, dois estudos durante o ano letivo, sendo um no 1º semestre e outro no 2º 
semestre. 

 

LIVROS DE LITERATURA (PARADIDÁTICO) 

Os paradidáticos serão solicitados junto com o Material de Apoio conforme o projeto de literatura planejado por nossos 

professores para o trabalho do semestre. 

 

OUTRAS SITUAÇÕES 

● Campanhas beneficentes e comemorações (Festa do Folclore, por exemplo) 

 

*Obs.: Durante o cotidiano escolar, alguns gastos poderão ser excluídos, como outros poderão ser inseridos tendo em 

vista algum projeto ou prática pedagógica que surja e que consideremos importante e conveniente para os educandos e 

para o curso. 

 

 

Atenciosamente, 

Orientação 

 
 


