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Lista de material - 2° ano – 2019 

 

MATERIAL PARA USO COTIDIANO 

1 caderno universitário brochura de 100 folhas capa dura 

1 tambor de boa qualidade para as aulas de Música 
1 caderno pequeno brochura 50 folhas capa dura, para aulas de Música 
1 pasta catálogo com 10 saquinhos 

1 estojo com zíper contendo: 6 lápis pretos nº 2, 1 apontador com depósito, 
1 borracha macia branca, 1 régua de silicone de 30 cm e 1 tesoura sem 
ponta com nome gravado. 

1 pote de massinha macia 140 g 

1 caixa de lápis de cor 36 unidades  

1 conjunto de 24 canetas hidrográficas 

1 camiseta de pintura (que cubra o uniforme do aluno) 

1 revista de cruzadinhas Picolé- infantil 

1 calculadora simples 

1 conjunto de material dourado de MADEIRA 

2 tubos de cola liquida  

4 tubos de cola bastão  

1 pasta polionda fina (para coletar avaliações) 

1 pasta de plástico com elástico (para deixar na mochila) 

1 squeeze para água com identificação do aluno 

1 painel de pintura de 20x20cm (para Artes) 

1 porta retrato MDF crú para foto 10cmx15cm 

2 Sacos de presente tamanho 25 cm/ 37 cm com identificação. 

MATERIAL PARA USO COLETIVO 

1 metro de tecido de chita estampado 

Meio metro de tecido Oxford - branco 

1 rolo de fita aramada com motivo abstrato 

1 rolo de barbante pequeno crú 

1 bloco de ecocores A4 – colorido  

1 bloco de ecocores A4 – textura visual 

1 bloco de canson branco 

1 pote de tinta para tecido (cor a escolher) 

2 vidros de tinta acrílica (cor a escolher) 

1 caixa de 6 potes de guache 

1 pacote de massa de EVA – 5 cores 

1 rolinho de pintura 5 cm 

1 folha de EVA atoalhado e 1 com glitter dourado 

2 revistas para recorte e 2 gibis novos 

30 sacos plásticos tamanho A4 (grosso) 

1 pincel chato nº 8 

1 frasco de álcool em gel com aproximadamente 300 ml para higienização 
das mãos. 

6 caixas de lenços de papel 

1 caneta para tecido verde escuro 

 PARA OS ALUNOS DO CURSO INTEGRAL 

2 folhas de EVA na cor vermelho 

1 metro de tecido estampado 

10 metros de fita de cetim de 0,5 cm 

1 pasta catálogo com 10 saquinhos 

1 bloco de ecocores nova print com 21 cores 

1 necessaire contendo itens de higiene bucal 

1 frasco de álcool em gel com aproximadamente 300 ml  

1 caixa de lenço de papel 

1 revista para recorte e 1 gibi 

1 camiseta para troca (deverá ficar na mala) 

Kit descanso: 1 lençol, 1 cobertor e 1 travesseiro 

Material para as aulas de Arte – Integral 

1 prato de isopor médio; 1 pente pequeno; 1 painel 20X20; 1 vaso MDF 
pequeno; 1 bisnaga guache glitter; 1 kit de massa de EVA – 3 cores; 1 tinta 
dimensional brilhante relevo 3D 

OBRAS LITERÁRIAS 

Pituxa, a vira-lata – Walcyr Carrasco – Editora Ática 
João e o pé de feijão – Reconto de Sâmia Rios a partir do conto original 
dos Irmãos Grimm – Ed. Scipione 
A alegre vovó Guida, que é um bocado distraída – Tatiana Belinky – 
editora do Brasil 
As aventuras do avião vermelho – Érico Veríssimo – Ed. Companhia das 
Letrinhas 

Os materiais de uso cotidiano, as obras literárias e o uniforme 
deverão estar identificados com o nome completo e a turma.  
O material deve ser enviado no 1º dia de aula (29/01/2019). 
A lista de materiais encontra-se disponíveis nas seguintes 
papelarias:   
Kit Fácil – WhatsApp – 94882-8080 (marceloportella@ig.com.br) 
Paperello – Av. do Guacá, 785 – Mandaqui -   Fone: 2959-2702 / 
29798194.  
Serafim Office Paper – Rua Dr. Cesar, 50 – Santana. Fone: 2281-
7037. 


