
1

Avental branco de manga longa – para uso no 

laboratório de ciências (preferencialmente com o nome 

do aluno bordado)

1 Folha de lixa de parede fina

1 Bloco de desenho com 20 folhas creme 300 Folhas de papel sulfite branco tamanho A4

10 Botões coloridos e variados 4 Folhas de Papel Kraft

1
Caderno brochura grande quadriculado 1cm – 48 fls – 

capa dura (para as aulas de Matemática)
1 Folha de papel Pedra

2

Cadernos brochurão capa dura 48 fls  (respeitar as 

cores para cada disciplina – azul: português e amarelo: 

história/geografia e ciências)

2 Gibis novos 

1
Caixa de canetas hidrocor, fina, 12 cores (Faber 

Castell)
1

Kit de papéis escolares - tamanho A3 (Sugestão Kit 

Leoni nº 3)

1
Caixa de giz de cera Curton com 15 cores (Faber 

Castell) 1
Livro de leitura adequado à faixa etária para a 

biblioteca de sala.

1
Caixa de lápis de cor com 24 cores (Faber Castell) – 

guardada no estojo de zíper
1

Pacote com 10 unidades de sacos plásticos zip 14x20 

(Ziploc)

2 Caixas de lenços de papel grande 1 Pacote de 20 pares de olhinhos móveis preto

1 Caixa de massa de modelar com 12 cores (Uti Gutti) 1 Pacote de palito de sorvete colorido

1 Caixa de tinta dimensional relevo 3D – Acrilex 1 Papel fotográfico Adesivo Brilhante A4 com 20 folhas

1 Caixa de tinta guache com 06 cores 4 Pastas de cartolina branca com ferragem

1 Camiseta básica branca nova no tamanho do aluno 1 Pincel Chato serie 141 ou 181 nº 08 (Tigre) 

1
Camiseta para aula de ARTES (pode ser usada) 

tamanho P adulto 
2 Refis de Cola Quente Grossa

2
Cartelas de etiqueta com 12 folhas (PIMACO – A5Q-

3272)
1

Revista usada e em bom estado: Cláudia, Globo Rural, 

Crescer, Pais e Filhos, Pesca e Cia

1 Cola branca 110g (TENAZ) 1 Rolo de durex transparente – pequeno (3M)

1
Coleção Eco Cores Textura Visual Novaprint (36 

folhas) nº 01 ou nº 02.
2 Rolos de durex colorido – pequeno (3M)

1 Coleção Eco Cores Moldura Nova Print 1 Rolo de fita de cetim 10mm cores variadas

1 Fita crepe (Aldebras) 1 Rolo pequeno de barbante

1 Fita métrica 15 Sacos plásticos tamanho ofício com furo

1 Folha Celofane transparente 1 Tela para pintura 20 x 30 cm

1 Folha de color set (cores variadas) 5m
TNT - Verde, amarelo, azul ou vermelho 

(preferencialmente no pacote)

2
Folhas de E.V.A  (01 lisa de cor variada e 01 com 

glitter)

2
Apontadores com depósito básico (preferencialmente 

sem motivos infantis)
6 Lápis grafite nº 02

4 Borrachas branca (Faber Castell) 1
Pasta polionda A4 com elástico, amarela 2 cm (para 

lição de casa)

4 Colas em bastão grande (PRITT) 1 Pasta Catálogo preta com 10 plásticos. (Inglês)

1
Estojo de zíper pequeno para o lápis preto, borracha e 

apontador com depósito
1 Porta crachá com cordão

1 Jogo de Material Dourado em E.V.A. 1 Régua acrílica de 30cm

1
Tesoura sem ponta com nome do aluno gravado 

(sugestão Mundial)

* Todo o material deverá ser entregue, no dia e horário abaixo, quando faremos nossa Reunião Inaugural:

Data: 23/01/2020 (Quinta-feira) Horário:   ALUNOS PERÍODO DA MANHÃ - 8H

      ALUNOS PERÍODO DA TARDE: 13H30
Obs.: As crianças não deverão acompanhar os pais

* Início das aulas: 27/01/2020.

Duração da Reunião: aproximadamente 1h e 30 minutos

LISTA DE MATERIAL - 2º ANO - 2020

Os materiais abaixo deverão permanecer com o aluno em casa, pois serão utilizados para as atividades no 
decorrer do ano letivo - favor repô-lo assim que necessário.

Os materiais abaixo deverão ser entregues na escola 
com  identificação do aluno e turma.



1

1 Livro Sopro Novo Yamaha "Aprendendo a ler música" - Capa vermelha

1

1º Bimestre

“O Grúfalo” Autora: Julia Donaldson

Editora: Brinque Book ISBN: 9788574120287

2º Bimestre

“Bonifácio, o porquinho” Autor: Marília Pirillo

Editora: Martins Fontes ISBN: 9788578271022

3º Bimestre

“Como cães e gatos” Autor: Reinaldo Domingos e Maurício de Souza

4º Bimestre

“Frederico Godofredo” Autora: Liana Leão

Editora: Elementar ISBN: 8599306578X

3. A Escola Chácara não se responsabilizará por roupas manchadas nas aulas de atividades de Artes, caso o aluno 

não traga a camiseta solicitada.

Caligrafia 2

Coleção Ziguezague – Editora Scipione

4. Para alguns projetos em específico serão solicitados materiais no decorrer do ano.

1. Em alguns itens desta lista, apresentamos “marca” apenas como referência de identificação, o que não impede 

que sejam adquiridos produtos similares, porém as marcas sugeridas fazem diferença na qualidade final dos 

trabalhos e na praticidade de manuseio durante as aulas.

2. Uniforme – O uso do uniforme será obrigatório desde o 1º dia de aula para todos os alunos da Escola – da 

Educação Infantil ao Ensino Fundamental (solicitamos identificarem todas as peças do uniforme).

6. MATERIAL DIDÁTICO

2. MATERIAIS DE MOCHILA

Manter estes materiais diariamente identificados com o nome.

Agenda Escolar 2020.

5. LIVROS PARADIDÁTICOS PARA LEITURA DO ALUNO

3. MATERIAIS DE MÚSICA

Flauta doce modelo Barroca – Marca Yamaha

4. LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO (USO OBRIGATÓRIO)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

*Pesquisa de disponibilidade realizada em novembro de 2019. Sugestão de site para compra: 

www.amazon.com.br

Sistema Anglo de Ensino, Cel'Lep, Educação Tecnológica, Material Lego Zoom – A venda será exclusiva 

através do site do nosso parceiro www.livrofacil.net , com acesso Escola Chácara e senha chacara@2020 

(minúsculo e sem acento). Para realizar a compra é necessário informar o nome completo e Ano/Turma 

do(a) aluno(a).

Entrar em contato com a escola caso não receba o carnê 2020 até o dia 06 de janeiro, visto que o  
1º vencimento será dia 08 de janeiro. 

Uniforme Escolar  - Kuki-Rô: (Rosana) tel.  4154-2889 / Foco Uniformes: (Débora) tel. 4154-1145 


