
 
LISTA DE MATERIAL 2018 

2º ANO 
 

Trazer no primeiro dia de aula: 

1 tesoura média (marca Mundial ou Tramontina - modelo tradicional - não de bichinhos), com nome gravado 

1 pastinha de plástico (grossa) com elástico e nome – para guardar o caderno e folhas 

2 cadernos capa dura, grande, sem espiral, 96 folhas, com margem , sem figuras nas folhas, identificados com 
etiqueta e nome na capa,  para Matemática e Português 

2 cadernos (capa dura, grande, sem espiral, 48 folhas – para Ciências e Estudos Sociais- identificados) 

1 caderno de caligrafia (formato caderno de desenho pequeno, 40 folhas, encapado e com nome) 

3 lápis pretos 

1 apontador, 1 régua de 30 cm (com nome), 2 borrachas 

1 caneta colorida 

1 caneta marca texto 

1 estojo emborrachado ou de tecido 

1 caixa de lápis de cor 

1 estojo de canetinhas 

3 colas com nome 

30 folhas de desenho brancas A4 

10 folhas de desenho brancas A3 

10 folhas de oficio A3 coloridas (qualquer cor) 

5 folhas de desenho amarelas A4 

5 folhas de desenho azuis A4 

5 folhas de desenho vermelhas A4 

5 folhas de desenho verdes A4 

5 folhas de desenho laranja A4 

5 folhas de desenho pretas A4 

5 folhas de desenho rosa  A4 

1 caixa de massa de modelar com 12 

1 pacote pequeno de lantejoulas tamanho grande (qualquer cor) 

5 sacos plásticos sem furo A4 

2 pacotes de palito de picolé (com 100 cada um) 

1 tela 16x 22 cm 

1 pacote de balão com 25 unidades 

1 E.V.A brilhoso   

1 E.V.A sem brilho (qualquer cor) 

1 pacote de pratos plásticos grandes com 10 

2 pastas classificadoras, com 30 plásticos (grossos), com nome, para Artes e Música/ Inglês 

1 pasta catálogo da marca Yes, capa transparente (branca), 30 sacos, tamanho A4- para parecer 

1 bloco de teste do Colégio Martin Luther (encontrada nas livrarias) 

1 caixa de Material Dourado individual – com nome em todas as peças (material de contagem na Matemática) 

1 flauta doce Barroca (Yamaha)- com nome 

1 revista velha 

 
* Sugerimos o reaproveitamento do material do ano anterior. 
 

Livros adotados para 2018: 

• Matemática- R$ 135,00 

• Língua Portuguesa (livro texto + caderno de exercícios)- R$ 188,00 

• Língua Inglesa- R$ 119,00 
 
Esse valor será diluído e cobrado nas mensalidades de março, abril, maio e junho. 

 

 



 

 

Observações: 

• Durante o ano, trabalharemos com dois Projetos Literários, um no 1º, outro no 2º semestre. Os 

livros serão providenciados pela escola. A cobrança será no boleto da mensalidade. 

 

•  Para a realização dos trabalhos de Artes, será cobrada uma taxa no valor de R$ 23,00, na 

mensalidade do mês de fevereiro. 

• O uso do uniforme é obrigatório e diário. Ele deve ser identificado (bordado ou caneta para tecido) 
com nome completo. Somente as iniciais NÃO serão garantia de reconhecimento. 

 

• O uso da agenda escolar é diário e obrigatório; toda a comunicação entre escola e família e vice-versa 
será via agenda. O valor da agenda é de R$ 16,00 e será cobrado na mensalidade de fevereiro. 

 

• A Taxa de atividades comemorativas- Piquenique, ninho de Páscoa, presente mãe e pai, lanche 
aniversário de Estrela, Dia do Estudante, Semana das Crianças... -será cobrada no mês de março - 
R$ 70,00, e outra no mês de agosto- R$ 58,00. A viagem de estudos da turma será cobrada à parte. 

 

• As aulas do CML iniciarão no dia 14/02/18, quarta-feira. 
 


