
     COLÉGIO INOVATI - Educação Infantil e Ensino Fundamental 

LISTA DE MATERIAL– 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018 

 
 

1. MATERIAL INDIVIDUAL  

(  ) 05 *Lápis grafites nº2 triangulares. 

(  ) 01 *Borracha macia.                                                                     

(  ) 01 * Apontador com depósito.   

(  ) 02 *Tubos de cola, sendo 1 de cola líquida e 1 de bastão.                                                                             

(  ) 01 Estojo com 3 zipers. 

(  ) 01 Régua de 15 cm. 

(  ) 01 Caixa de lápis de cor (com24 cores).                                                                            

(  ) 01 Caixa de canetas hidrográficas (24 cores).                        

(  ) 01 Pacote de massinha de modelar (com 12 cores). 

(  ) 01 Tesoura de ponta arredondada (gravar o nome). 

(  ) 04 Folhas de Scrapbook de estampas diferentes. 

(  ) 01 500 folhas de papel sulfite A4 (210x297mm) 75g/m²  - REPORT ou CHAMEX. 

(  ) 01 Bloco Diplomata Opaline Branco – 50 fls – 180g/m2  - A4 – Branco – FILIPAPER. 

(  ) 02 
Cadernos brochuras com 96 folhas cada, sendo 1 para Português e 1 para Matemática. (Se possível, 
capa dura). Estes cadernos deverão ter margem e não conter desenhos nas folhas. 

(  ) 10 Plásticos grossos para sulfite com 4 furos. 

(  ) 02 
Pastas (tipo clear book – BD) com 50 plásticos grossos em cada uma, já colocados, sendo 1 pasta 
verde para Ciências e  1 pasta azul para História.  

(  ) 01 Pasta amarela para Geografia (tipo clear book – BD) com 20 plásticos grossos, já colocados.  

(  ) 01 Pasta preta com 40 plásticos grossos, já colocados, para leitura e produção textual. 

(  ) 01 Pasta com elástico para “Lição de Casa”. 

(  ) 02 Gibis novos. 

(  ) 03 Livros de literatura para o projeto trimestral de “Leitura Comum”, que serão solicitados 
posteriormente (início de cada trimestre), via circular. 

OBS: - *Estes materiais deverão ser repostos conforme necessidade ou solicitação da professora. 
- Todo o material acima deve ser identificado com o nome da criança e a série. 
- Entregar estes materiais no 1º dia de aula, à professora de classe. 

 
 

2. MATERIAL DE HISTÓRIA  

(  ) 01 
Paradidático: 
De hora em hora... 

Autora: 
Ruth Rocha 

Editora: 
Quinteto  

Edição: 
Ano: 1998 

OBS: Este livro será usado a partir do mês de março. 

 
 

3. MATERIAL DE MÚSICA  

(  ) 01 Pasta preta com 20 plásticos grossos colocados e com identificação.  

OBS: - Esta pasta será usada também nos próximos anos. 
- Este material deve ser identificado com o nome da criança e a série. 
- Trazer este material na 1ª aula de Música. 

 
 

4. MATERIAL DE INGLÊS  

(  ) 01 Pasta preta com 20 plásticos grossos colocados e com identificação.  

OBS: - Esta pasta será usada nos próximos anos. 
- Aproveitar a mesma pasta do ano anterior, inclusive com as atividades. 
- Trazer este material na 1ª aula de Inglês. 
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5. MATERIAL DE ARTES  

(  ) 01 Pasta preta com 20 plásticos grossos colocados e com identificação.  

(  ) 01 Tela para pintura  quadrada 30cm X 30cm com identificação.  

(  ) 01 Bloco de desenho A4 – branco - 180 g/m2 (sugestão: Canson ou similar). 

(  ) 01 Bloco de desenho A3 – branco - 180 g/m2 (sugestão: Canson ou similar). 

(  ) 01 Caneta permanente na cor preta com ponta fina (sugestão: Acrilex ou similar). 

(  ) 01 Nanquim azul de 20 ml (sugestão: Acrilex ou similar). 

(  ) 01 Betume color na cor dourada (sugestão: Acrilex ou similar). 

(  ) 01 Kg de argila na cor branca (Não comprar ainda; será pedido posteriormente.)   

(  ) 01 Pincel redondo ref. 266 nº 12 (sugestão: Tigre ou similar). 

(  ) 01 Pincel chato Série 815 nº 12 (sugestão: Tigre ou similar). 

(  ) 03 Pacotes pequenos de missangas coloridas.   

(  ) 01 Cartela de pedraria adesiva. 

(  ) 01 Cola Branca Extra – 500gr (sugestão: Cascolar) 

(  ) 02 Tintas PVA Fosca para Artesanato de 100ml - qualquer cor (sugestão: Acrilex ou similar). 

(  ) 01 Pacote de papel Machê de 100gr (sugestão: Acrilex ou similar). 

   (  ) 02 Tintas guache, sendo uma na cor branca e uma na cor verde – 250ml (sugestão: Acrilex). 

OBS: - Trazer este material na 1ª aula de Artes. 

 
 
 

6. MATERIAL ESPECÍFICO DO COLÉGIO  

(  ) 01 Agenda Escolar (a ser entregue no início do ano letivo). 

(  ) 01 Apostila “Agora Letra Cursiva”. 

OBS: - Materiais a serem adquiridos na secretaria do colégio na 1ª semana de aula. 
- *Estes materiais deverão ser repostos conforme necessidade ou solicitação da professora. 

 
 
 

7. LIVROS DIDÁTICOS 

(  ) 01 

Livro de Português: 
Construindo a Escrita 
Língua Portuguesa: Texto, 
Gramática e Ortografia - 2º ano 
Conforme Novo Acordo Ortográfico 

Autores: 
Carmen Silvia Carvalho 
Maria da Graça Baraldi 
Déborah Panachão 
Sarina Kutnikas, Silvia Salmaso 

Editora: 
 
 
Ática 
 

Edição: 
 
1ª Edição/ 
14ª 
impressão 

(  ) 01 
 
 
 
(  ) 01 

Livro de Matemática: 
Projeto Presente - Matemática 2 
2º ano do Ensino Fundamental 
Caderno de Atividades 
Projeto Presente – Matemática 2 
2º ano do Ensino Fundamental 

Autores: 
 
Luiz Márcio Imenes 
Marcelo Lellis 
Estela Milani 
 

Editora:  
 
 
Moderna 

Edição: 
 
 
4ª edição 
2015 

(  ) 01 
 

Livro de Geografia: 
Projeto Ápis - Geografia 
2° Ano do Ensino Fundamental I  
REFORMULADO 2017  

Autora: 
 
Maria Elena Simielli 

Editora: 
 
Ática 
 

Edição: 
3ª Edição / 
2017 

(  ) 01 
Livro de Inglês: 
Super Stars -2- Student Book 

Autores: 
Patrick Jackson e Susan 
Banman Sileci 

Editora:  
 

Ed. Oxford 

Edição: 
 

2014 

OBS: - Todo o material acima deve ser identificado com o nome da criança e a série. 
 - Trazer estes materiais no 1º dia de aula. 

 


