
 
 

 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 - 2º ANO   
 

 
3  lápis pretos nº. 2  
2  borrachas branca macia  
1 apontador com depósito 
1 régua de 30 cm 
1 tubo de cola branca 90gr. 
1 cola em bastão 20 gr. 
1 cx. de lápis de cor com 24 cores 
1 cx. de gizão(giz de cera grosso) 
1 jogo de hidrográficas c/ 12 cores 
1 tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado 
1 Rolo de fita adesiva transparente  (12x30 ou 18x50) 
1 rolo de fita crepe grossa (larga) 
3 cadernos de capa dura (universitário/ espiral/ 96 folhas) 
2  cadernos de caligrafia pequeno simples ( capa flex) 
1 caderno de desenho  
40 folhas de papel almaço pautadas* 
1 pasta  plástica escolar  com ferragem* 
30 sacos plásticos tamanho oficio com 4 furos * 
500 Folhas de  papel – A4 branco* 
1 dicionário de português- com a nova ortografia 
1 pacote  de etiquetas branca (com 15 etiquetas de 3533 x78mm) 
1 garrafa para água (squizi) com nome marcado 
2 bastões de cola quente grossa 
1 metro de contact transparente 
1 bloco de papel criativo color set A4* 
1 bloco de papel canson A4* 
1 garrafa para água (squizi) com nome marcado 
 
Não utilizar caderno de 200 fls. 
 
31/01/2020 -  Reunião Geral para todos os alunos às 10h30’. 
03/02/2020 -  Início das aulas  Fundamental I. 
 
Trabalhando para melhor atende-los a compra do matéria escolar para o ano de 2020 poderá ser feita 
através da parceria com o Colégio CETS e a papelaria  Lisbeckh.com 
*A escolha do fornecedor para a compra dos itens de papelaria é opcional, ficando a cargo de cada 
família.  
A parceria com a Lisbeckh.com proporcionará uma série de vantagens. Acesse o link e saiba mais: 
https://www.lisbeckh.com.br/parceria-com-escolas/colegio-cets.html 
 
Todo material do aluno deverá ser encapado ( plástico ou contact transparente), etiquetado com o nome 
e ano (série) na capa por fora e apresentado para professora no 1º dia de aula.  
*Materiais que ficarão com  a professora em sala de aula para uso do aluno. 
O restante do material deverá estar na mochila para uso diário. 
* A reposição do material deverá ser feita de acordo com a necessidade de uso de seu filho. 
 
O Material de Artes será solicitado pela professora quando necessário. 
 
 
 
 


