
 Lista de Material Escolar 2020 - 2º Ano do Ensino Fundamental I 
 
Material didático: 

 
Livros SAS (obrigatório)  
 

Material individual 
 
01 agenda do Colégio (venda na secretaria) 
01 estojo 
05 lápis pretos grafite nº 02 
02 borrachas brancas macias 
01 apontador plástico com depósito 
01 tesoura sem ponta gravado o nome do aluno 
01 caneta marca texto na cor amarela 
01 conjunto de canetinhas hidrográficas finas com 12 cores 
01 caixa de lápis de cor grande com 36 cores 
02 tubos de cola líquida grande com 110g cada (de preferência Tenaz) 
01 tubo de cola em bastão grande com 40g 
02 potes grandes de massa de modelar à base de amido de boa qualidade (Guti ou Soft) 
01 caixa de cola colorida com 06 cores 
01 caixa de pintura a dedo com 06 cores 
01 pincel chato nº 14 
01 pacote de olho móvel tamanho médio 
01 régua de acrílico com 30 centímetros 
03 envelopes tamanho A4 branco 
01 pasta plástica grande e fina com elástico na cor azul 
01 rolo de fita crepe 
01 rolo de fita adesiva tipo durex transparente (pequena) 
03 cadernos grandes tipo brochura de capa dura com 50 folhas cada na cor azul 
10 sacos plásticos grossos tamanho ofício com 04 furos 
01 jogo de xadrez 
02 revistas com conteúdo apropriado ao ambiente escolar 
02 gibis (preferencialmente da Turma da Mônica) 
01 livro de história infantil (o nome do livro seguirá via agenda escolar, favor aguardar) 
 
Papelaria 
 
1000 folhas de papel sulfite branca A4 (de preferência da marca Report ou Chamex) 
01 bloco de papel lumicolor (Lumi Paper) 
01 pacote de folhas Novaprint multiformas 
01 pacote de folhas Novaprint moldura tamanho 230mmx320mm  
01 folha de E.V.A lisa (qualquer cor) 
01 folha de E.V.A com gliter (qualquer cor) 
01 folha de color set (qualquer cor) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Importante: 
 

 O principal meio de comunicação entre o Colégio e a família será pelo aplicativo CLIPESCOLA, portanto 
os responsáveis deverão instalar o mesmo em seu celular.  

• O material didático SAS será vendido no Colégio; 
• Pedimos que identifiquem o material escolar de seu filho colocando nome/sobrenome e ano/série em 
todos os itens; 

• Caso falte algum material individual durante o ano, o mesmo deverá ser providenciado a fim de evitarmos 
empréstimos constantes entre os alunos em sala de aula; 
• Caso seja necessário, solicitaremos alguns materiais referentes às aulas de Arte via agenda escolar do 
aluno e/ou pelo aplicativo e o mesmo deverá ser providenciado para a data estipulada pela professora; 
• Pedimos que providenciem colas, massa de modelar e tintas de boa qualidade, evitando comprar as de 
marcas desconhecidas e / ou aquelas vendidas nas lojas de R$1,99; 
• Observar a data de validade dos produtos; 
• Alunos do período semi-integral e integral deverão providenciar 03 potes de massa de modelar ao invés de 
02 potes. 

  Material do ano anterior que ainda estiver em bom estado e dentro do prazo de validade poderá ser 
reaproveitado. 

 
 
ATENÇÃO: O material escolar do aluno deverá ser entregue na Unidade I (Avenida Veloso da Silva, 
1060) entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2020. 


