
 

 
               
 

2º ano EFI- Lista de Material Escolar Individual - Ano Letivo 2020 
 
 

-1 caderno universitário, quadriculado (1cm X 1cm), capa dura, 75 folhas, espiral, sem picote, 
tamanho 220mm X 315mm, para Matemática. 
-1 caderno universitário, brochura, capa dura, 96 folhas (sem desenho nas páginas) para Português.  
-1 caderno universitário, brochura, capa dura, 48 folhas (sem desenho nas páginas) para Ciências 
-1 caderno universitário, brochura, capa dura, 96 folhas (sem desenho nas páginas) para Ciências 
Humanas 
-1 monobloco 4 furos, com 96 fls - sem desenhos 
-1 borracha macia 
-4 lápis grafite nº 2   

-1 tesoura com ponta arredondada e nome gravado 
-1 apontador com depósito   
-1 régua de plástico, transparente, 15 cm   
-1 tubo de cola líquida escolar 90g  
-1 tubo de cola em bastão 10g  
-1 fita métrica de costureira (medida 1,50cm - com marcação de centímetro dos dois lados).  
-1 estojo de canetas hidrocor ,12 cores   
-1 caixa de lápis de cor - 24 unidades  
-1 marcador de texto (exceto roxo e azul)  
-1 estojo único com 3 repartições e zíper, que organize o lápis grafite, borracha, apontador, tesoura, 
lápis de cor, caneta hidrocor...  
-1 pasta fichário com 40 plásticos – verde – para produção de texto*  
-1 pasta fichário com 40 plásticos – amarela – para avaliações*  
-1 pasta fichário com 20 plásticos – transparente – para atividades em geral* 
-5 plásticos grossos com 4 furos   
-1 bloco de papel collor set com cores variadas e vivas  (formato A4 - 210 mmx297mm)  

-1 pacote de saquinho com fecho hermético- 20cmx17cm- 10 unidades- para organização dos 
materiais do aluno 
-1 gibi  
-1m de fita de cetim amarelo ou azul (largura 0,5 cm) 
 

Observações:  *utilizar a do ano anterior, se a mesma estiver em bom estado. Há vários itens adquiridos no 
ano anterior. Os alunos poderão reutilizá-los. 
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ARTES 
 

-1 tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60ml – Acrilex** – preto  – n° 520 ou Decorfix Fosca** - 60ml 
nº 321 
-1 tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60ml – Acrilex** – lavanda  – n° 587  ou Decorfix Fosca** - 
60ml nº 475 
-1 marcador de tecido – Acrilpen – Acrilex* – verde folha  
-1 marcador de tecido – Acrilpen – Acrilex* – marrom 
-1 folha de EVA estampado –40cm x 60 cm - estampa floral, poá, animal print, corações, listrado. 
-10 sacos plásticos tamanho ofício sem furo - espessura 0,15  
-1 tubo de cola branca líquida 110g 
-1 caixa de Papel Machê com 100g – Acrilex*  
-1 pincel redondo artístico Condor Ref. 457 – série amarela – nº 6 e nº 8 
-1 Color Set Lumni – Romitec* - 20 folhas especiais - A4 
-1 tecido de algodão cru na metragem de 70cmx1,60cm 
-1 fita crepe 
-1 lixa madeira Grão 50 
 
Observações:  

* somente essa marca é comercializada 
** somente essas marcas oferecem o produto à base de água 
- os materiais de Artes deverão vir em uma sacola à parte, a qual deverá estar identificada com nome 
completo e série do aluno;  

- caso o aluno seja canhoto e os Responsáveis considerarem necessário, enviar uma tesoura 
específica para canhotos, com identificação de nome completo e série do aluno (ficará na sala de 
Artes). 
 
 

MÚSICA  
-1 borracha escolar branca, macia.  
-1 pasta fichário com 20 plásticos – vermelha – para Música* 
 

INGLÊS 

- 1 caderno brochura, capa dura, 48 folhas. 
- 50 cm de fita de cetim (verde) nº 01 
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LIVROS 

 
 
 
 
 

Plataforma Matific
Matific é um programa de matemática online vencedor de prêmios, 
alinhado ao currículo escolar de seus filhos. Suas atividades de 
matemática divertidas, interativas e educacionais darão o impulso 
necessário para um resultado excelente na escola. Valor: R$ 45,00 a 
ser pago mediante boleto bancário a ser emitido pelo colégio.
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É um programa de formação socioemocional, na grade regular. 
A licença de uso deste material será adquirido diretamente 
do fornecedor, via site, e entregue no endereço do aluno. 
O endereço do site será publicado brevemente. Valor de 
R$188,00, dividido em até 6 vezes no cartão.

PROGRAMA SEMENTE
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