Lista de Material Escolar
GRUPO C

2º ano – 2022

GRUPO A – MATERIAL PESSOAL DO ALUNO





















1 pasta plástica vermelha com elástico
2 cadernos grandes de capa dura vermelhos (100 fls)
para Português e Matemática
1 caderno grande de capa dura vermelhos (50 fls) para
agenda
1 caderno de capa dura vermelho pequeno (50 fls) para
o “Jornalista do Dia”
1 caderno de caligrafia (50 fls) brochura pequeno capa
dura
1 caderno grande quadriculado (1cm) 96 fls para
Matemática (pauta azul)
1 caixa de lápis de cor de 24 cores
1 estojo de caneta hidrográfica com 12 cores
4 lápis nº 2
1 borracha
1 estojo
1 apontador com reservatório
1 régua de 20 cm transparente e sem desenhos
1 tesoura sem ponta (específica para destro ou canhoto)
1 cola líquida grande
3 colas bastão grandes
1 caneta marca texto amarela
3 saquinhos zip (aprox. 20x18)
1 revista para recorte
1 pasta de plástico com grampos branca
transparente (apenas para alunos ingressantes neste
ano). Será usada como portfólio de avaliação do
aluno.



















3 pacotes de sulfite branco (A4 – 100 folhas)
4 lâminas para plastificadora (Polar Seal – Tamanho A4)
2 refis de cola quente (1 grosso e 1 fino)
4 plásticos para pasta catálogo (2 furos)
1 bloco de papel Canson branco A4 (gramatura 180)
8 etiquetas brancas (aprox. 8 x 6cm)
1 cola líquida grande
1 caixa de massa de modelar (soft)
16 folhas de papel cartão (amarelo, laranja, vermelho,
verde, preto, azul escuro, rosa e azul claro – 2 de cada)
1 pacote de palito de sorvete
6 envelopes pardos A4
1 caneta permanente 2.0 mm preta
1 pacote de bexiga nº 9 amarela
2 canetas gel (1 dourada e 1 prata)
1 Estojo tinta aquarela
1 pacote de massa de E.V.A amarelo

GRUPO B – MATERIAL DE HIGIENE DO ALUNO

Obs.









5 pacotes de lenço de papel
1 squeeze ou garrafinha para água

Materiais de uso pessoal, devem vir com o nome da criança.
O uso do uniforme é obrigatório a partir do 1º dia de aula. Marcar
nome em todas as peças.
Não colocar nome dos refis de cola quente.
O Material do Grupo C é de uso coletivo e ficará no colégio






Nosso site: www.colegiosepp.com.br
Os pais devem estar atentos ao estojo dos
alunos, repondo lápis, borrachas, colas,
canetas... à medida que esses forem acabando.
Não enviar agendas convencionais no lugar do
caderno pedido para este fim, pois a mesma não
comporta o tamanho dos bilhetes.

