
2° ANO DE 2022 

Lista de material escolar – Individual 

Professora: Leise 

 
CADERNOS: 

Qntd Disciplina Tipo N° folhas Cor da Capa 

3 Letras Horizontal 30 Vermelho 

3 Números Horizontal 30 Azul escuro 

3 Tarefas Horizontal 30 Pardo 

1 Inglês Horizontal 20 Azul claro 

1 Alemão Horizontal 20 Laranja 

1 Religião Horizontal 20 Amarelo 

1 Música Horizontal 20 Branco 

1 Tabuadas Vertical 30 Azul escuro 

1 Anotações Caderneta - Qualquer cor 

1 Formas Bloco Sulfite A3 - 

OS CADERNOS DO ANO ANTERIOR PODEM SER REAPROVEITADOS. 

 
 
GIZ DE CERA BASTÃO: 

- amarelo limão e ouro 

- azul Prússia e ultramar 

- vermelho escuro e claro 

- pêssego 

 
 
GIZ DE CERA TIJOLHINHO: 

- amarelo limão e ouro 

- azul Prússia e ultramar 

- vermelho escuro e claro 

- pêssego 

 
 
LÁPIS GROSSO: 

- amarelo ouro 

- azul escuro 

- vermelho escuro 

- verde escuro 

- laranja 

 
NÃO TRAZER APONTADOR PARA LÁPIS GROSSO E AGUARDAR ORIENTAÇÃO DO PRO- 

FESSOR. 

 
OUTROS MATERIAIS: 
 1 pasta A4 (para usar na mochila);

 1 sacola de pano para Trabalhos Manuais (30cm x 40cm)

 1 avental de pano para pintura (grande, que proteja o peito);

 1 garrafa de água;

 1 sacola de pano para o lanche;

 1 toalha pequena para o lanche;

 1 pasta A3 plástica;

 1 tesoura pequena;



 1 cola líquida;

 1 pincel de cerda marta tropical (marca tigre) nº20;

 1 mala escolar resistente e de tamanho adequado, para carregar os cadernos sem amassá-los.

 1 par sapatilhas de euritmia.

 1 sacola de pano para sapatilha;

 1 agulha de crochê n° 4.0

 Flauta doce Yamaha, soprano barroca (aguardar orientação do professor);

 Capinha de flauta com alça para pendurar no pescoço com nome legível;

 Para Ed. Física: camiseta escolar, bermuda de malha ou calção azul escuro, tênis, boné, e para os dias mais 

quentes, protetor solar;
 

LEMBRETES: 
1) Todos os cadernos devem ser encapados com tecido ou papel, nas cores solicitadas. OS CADERNOS DO ANO 
ANTERIOR PODEM SER REAPROVEITADOS. 

2) Pedimos não colocar adesivos coloridos nas capas dos cadernos. É necessário colocar etiquetas em todo 
o material com o nome do aluno bem legível. 
3) Camiseta escolar é uso obrigatório. 
4) Os materiais do ano anterior podem ser reaproveitados. 

 
Sugestão: grande parte do material pode ser adquirido no Bazar Permanente da Escola. 


