
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS PARA O ANO DE 2020 
2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
MATERIAIS PARA TRAZER DIARIAMENTE NA MOCHILA: 
01 Agenda escolar do Colégio La Salle Peperi (fornecida pela escola) 
01 Apontador simples com depósito 
02 Borrachas 
01 Caderno para Atividades Diárias (96 folhas, tamanho grande, brochura) 
01 Caixa de lápis de cor (com 24 cores) 
01 Pasta fina com elástico para deixar na mochila 
01 Régua plástica transparente 30 cm reforçada. (Não pode ser flexível). 
01 Tesoura sem ponta 
01 Tubo de cola líquida de 110g 
02 Lápis pretos nº 2 apontados 
01 Garrafa para água (identificada) - De preferência de plástico.  
01 Fone de ouvido para utilizar nas aulas de informática (identificado) 
Apostila do Sistema Positivo de Ensino (identificadas) 
 
MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES NA NOITE DA REUNIÃO DE PAIS 
**01 caderno para Produção de Texto (100 folhas, tamanho grande, brochura) -  Obs.: Somente 
para estudantes novos na escola. Para os estudantes que cursaram o 1º ano no La Salle Peperi, 
utilizar o mesmo de 2019. 
01 Caderno de caligrafia brochura (linha estreita)  
03 Pastas com grampo trilho  
01 Pacote de palito picolé (100 unidades) dentro de um pote retangular identificado (estilo pote de 
margarina de 400g)  
08 Envelopes – Tamanho Médio (para guardar jogos) 
01 Envelope grande – tamanho oficio. 
01 Folha de E.V.A simples 
Fita mimosa 
01 Folha de E.V.A com brilho 
02 Folhas de papel dupla face (preferencialmente nas cores: amarelo, rosa, azul claro, lilás, verde 
claro ou laranja em tom claro) 
01 Livro de história infantil ou 01 gibi (pode ser usado) – doação para a Caixa de Leitura da turma. 
01 Jogo educativo de sua preferência para deixar em sala   
08 Folhas de papel vergê branco liso  
02 Grampos bailarina  
20 Folhas pautadas 
100 Folhas de ofício 
 
 
 
 
 

PARA ARTES (ENTREGAR PARA A PROFESSORA DE ARTES NO DIA DA PRIMEIRA AULA 
DA DISCIPLINA) 
01 Caderno de desenho grande. Obs.: Para os estudantes que cursaram o 1º ano no La Salle 
Peperi, utilizar o mesmo caderno de 2019. 
02 Pincéis – nº 4 e nº 6 
01 Caixa de tinta guache 
01 Caixa de massa de modelar soft 
01 Caixa de giz de cera (Permanecer no estojo) 
Lápis 2B e 6B (Permanecer no estojo) 
01 folha de papel dupla face 
01 folha de papel dobradura 
OBS.: Caso haja alguma atividade que necessite de materiais diferenciados e/ou além da lista, o 
mesmo será solicitado posteriormente via agenda. 
 
PARA INGLÊS: (ENTREGAR PARA A PROFESSORA DE INGLÊS NO DIA DA PRIMEIRA AULA 
DA DISCIPLINA) 
01 Caderno (brochura/pequeno). 
 
Observações: 
Todo o material e o uniforme deverão estar identificados, inclusive os potes de lanche ou lancheira. 
Trazer diariamente uma garrafa de água identificada. 
A agenda será entregue no início do ano letivo. 
 
O material didático do Sistema Positivo de Ensino deverá ser adquirido pela família em data pré-
agendada pela escola com a empresa representante do material didático. O representante do 
Sistema Positivo estará na escola nos dias 04 e 05/12/2019 (das 7h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min); nos dias 03 e 04/02/2020 (das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 
19h30min) e 05/02/2020 (das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 18h), para a 
comercialização e entrega do material.  
A forma de pagamento deve ser combinada diretamente com o vendedor, sendo que o pagamento 
pode ser em dinheiro ou com cartão de crédito (podendo ser à vista, em dinheiro, em até 10x no 
cartão de crédito para compra anual ou em até 3x no cartão de crédito para compra bimestral). 
 
OS MATERIAIS DEVEM SER ENTREGUES NA NOITE DA REUNIÃO DE PAIS, devidamente 
identificados. 
 
AGENDAMENTO: 
REUNIÃO DE PAIS - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
DATA: 30/01/2020 
HORÁRIO: 18h30min 
LOCAL: SALÃO DE ATOS E, POSTERIORMENTE, SALA DE AULA DA TURMA. 
 


