
   LISTA DE MATERIAL 2º ANO – 2021 

Em alguns itens desta lista, apresentamos a marca do fabricante do produto a título de 

referência. 
 

 

IMPORTANTE:  A partir desta faixa etária sugerimos a mochila de costas 
 

 

Material Individual – Identificar com o  nome completo 
 

 

Deverá ser reposto durante o ano, conforme a necessidade. Este material permanecerá 

diariamente na mochila do aluno. Não entregar na secretaria. 
 
 

01 estojo com 3 divisórias 

01 apontador com depósito 

01 régua transparente 30 cm 

01 lapiseira 2.0 Cis ou faber castell ou lápis grafite nº 2 

02 borrachas brancas 

01 caixa de lápis de cor (24 unidades) – Sugestão: Bic 

01 tesoura Mundial sem ponta, exclusiva para papéis (com nome gravado) 

02 bastões de cola 40 grande (repor quando necessário) 

01 flauta doce barroca Yamaha modelo YRS 24 B 

01 pasta transparente com elástico pequena ( 24cm x 17cm) para conservar a agenda 
 

 

 

Material de Classe 
  

Este material será utilizado no colégio, portanto, deverá ser identificado. Entregar os materiais 

para a professora no primeiro dia de aula. 
 

 

03 cadernos universitário brochura capa dura 48 folhas (verde, amarelo  e vermelho) -  
Português, Matemática, Hist/Geo, Ciências  

01 gibi 

01 livro da escolha do aluno para biblioteca circulante 

02 potes de massinha 140g  

02 potes de lantejoula pequena cores variadas 

01 pasta com elástico resistente ( para organização de provas e atividades) 

30 plásticos com 4 furos 

02 folhas de etiquetas ref. 6181 ( com 20 etiquetas na folha, na medida 25.4mmx101.6mm) 

01 bloco de Canson A4 

01 pacote de lumi paper A 4 colorido 

02 cartelas de adesivo (modelos variados) 

01 metro de contact transparente 
 

 

 

Material de Higiene -  Manter na Nécessaire  
 

01 tubo de creme dental (manter na mochila diariamente) 

01 escova de dente  (manter na mochila diariamente) 

01 escova /pente para cabelo (manter na mochila). Para os alunos do período integral. 

01 toalha de mão (manter na mochila diariamente) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dicionário  – Identificar com o  nome completo 
 

 

01 Dicionário (Aurélio ou Melhoramentos/Nova Ortografia) 

 

Livros Paradidáticos  – Identificar com o  nome completo 
 

Nome do Livro  Autor Editora 

A ãrvore dos meus dois quintais Jonas Ribeiro Paulus 

Colcha de Retalhos 
Conceli Correa da Silva 
Nye Ribeiro 

Ed, do Brasil 

Caligrafia – Assim Eu aprendo Caligrafia 2 Organizadora Editora do Brasil Ed.  do Brasil 

O menino do dinheiro: Vai à escola 
(Local de venda será exclusivamente no 
Colégio Piramis) 

Reinaldo Domingos DSOP 

Inglês 
 

Aguardar informações 
posteriores 

 

 

Observações:  Por ocasião dos eventos e Projetos durante o ano letivo, serão solicitados 

materiais de papelaria  visando atender a proposta pedagógica. 

 

Livros Paradidáticos: Os livros paradidáticos estarão disponíveis para a venda no Colégio 

no período de 08/02 a 22/02/2021. Enfatizamos que, a venda dos livros no Colégio foi uma 

iniciativa  para atender ao pedido dos Senhores Pais, objetivando maior comodidade. 

 


