
 

LISTA DE MATERIAIS – 2019 – 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

MATERIAL DE USO COMUM 
02 folhas de EVA pequenas, tamanho ofício (1 lisa e 1 estampada)  
50 folhas A4, reciclada 
50 folhas A4 – gramatura 180g.  
50 folhas A3 – gramatura 120g. 
01 bloco A3 colorido 
01 bloco colorido criativo A4 
10 sacos plásticos, tamanho ofício e com 4 furos 
02 gibis (pode ser usado) 
01 pote de tinta têmpera grande 
02 caixas de massa de modelar  
01 cola para lantejoula 
01 pacote de lantejoulas grande (cor a escolher)  
06 colas coloridas 
01 pacote de pelotine (n° 05) 
01 folha de papel cartaz 
20 botões  
10 metros de fita de cetim fina 
 
MATERIAL A SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO 
01 cola líquida grande  
01 cola bastão (grossa)  
01 pincel nº 12 
01 caixa de lápis de cor 12 cores (lápis identificados individualmente) 
02 lápis de escrever 
01 borracha (branca e macia)  
01 apontador com lixeira  
01 tesoura sem ponta pequena  
01 pasta com elástico  
01 régua de 30cm  
01 conjunto de caneta hidrocor (12 cores)  
01 conjunto de giz de cera grosso 
01 estojo  
01 caderno grande (para aula), sem espiral, capa dura 
01 caderno pequeno (para Língua Inglesa), sem espiral, capa dura 
01 caderno pequeno de caligrafia, capa dura 
01 caixa de madeira com material dourado (para uso individual) 
01 toalha para lanche 
 
MATERIAL DIDÁTICO ADOTADO: 
 

a) Kit do Programa Mente Inovadora – MindLab (disponível na Livraria Cultural – Canoas). 
 

b) Material didático do Sistema Positivo de Ensino: Livro do aluno, 2º ano do Ensino Fundamental.  As apostilas 
serão adquiridas através da Loja Virtual e entregues no colégio para os alunos. 

 

c) Become English Program - Become 2 grade. Editora Unoi (Santillana). O material será adquirido através do 
site: unoieducacao.com. 
 

 
OBSERVAÇÕES: 

 É importante que todo o material do (a) aluno (a) esteja identificado.  

 Os livros e cadernos devem estar devidamente encapados e permanecer com a identificação durante o ano 
letivo.  

 Não serão aceitos fichários. 

http://unoieducacao.com/

