
 

                                            Lista de material – ensino fundamental 2020 

2º Ano 
 
Este material deverá ser simples e ter o nome do aluno: 
01 caderno de caligrafia – modelo antigo  
01 Fichário de 4 furos - argola tamanho 6 com 10 divisórias (simples) 
01 Monobloco grande para uso no fichário - COMUM - SEM ILUSTRAÇÕES 
01 Cartela de reforço autoadesivo para fichário (esse material será reposto pelos pais conforme a 
necessidade) 
10 Sacos plásticos com 4 furos para uso do fichário – espessura grossa (correspondente ao 
tamanho do fichário 
01 pasta de elástico simples  
01 Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa com a Nova Ortografia – Editora Positivo (obrigatório) 
01 estojo com: 

1 cola bastão grande; 
1 tesoura sem ponta; 
1 apontador com suporte; 
2 lápis de escrever apontados; 
1 borracha branca. 
1 caneta marca texto 

 

01 régua de 30cm 
01 caixa de lápis de cor   
01 conjunto de Material dourado de madeira (colocar em um saquinho ou pote para ficar na 
mochila – com nome)  
01 garrafinha para água (etiquetar com o nome) 
01 jogo pedagógico de alfabetização ou matemática (7 e 8 anos)  
Livro: Provérbio em Fábulas - Paulo Debs (Sugestão de compra: Livraria Shekinah). 
 
COLETIVO: 
02 tubo de cola bastão 40g; 
01 caixa de massinha de modelar  (Soft com 12 cores); 
01 revista usada   
02 folhas de EVA (cor: preta); 
300 folhas de papel sulfite A4 branca  
04 folhas de papel duplex (cor: preta); 
02 cartolinas brancas;  
01 fita adesiva de papel Scotch 3777; 
01 rolinho de durex colorido (qualquer cor); 
01 canetão pilot  preto - ponta fina; 
01 metro de contact transparente; 
01 pote de tinta guache 250ml lavável (marrom); 
01 pacote de papel Certificado (diploma liso) 50 folhas - branco.



 

 

 

 

Atenção: 

 
• Essa lista refere-se ao primeiro semestre letivo. Caso necessite, no segundo semestre será 
disponibilizada uma nova lista conforme a necessidade de cada turma. 

• Data de entrega do material coletivo e venda de uniforme: 29 e 30 de janeiro  de 2020  

• Início das aulas: 10 de fevereiro  

• O uso do uniforme completo é obrigatório todos os dias (a partir do 1° dia de aula). Poderá ser 
adquirido em: 

WFL Uniformes:   
Loja nova: Rua José Gall, 520 – Dom Bosco – Itajaí/SC. Em frente à academia de Natação Aquatic 
Center. Fone: 47 3348-4523 / 47 98459-0400 

 

• Os uniformes devem ser rigorosamente marcados com o nome do aluno (de preferência bordado) 
para evitar trocas e perdas no decorrer das aulas. 

• O uso do tênis é obrigatório em todos os dias de aula, inclusive em dias quentes. 

 

 

 


