
LISTA DE MATERIAL – 2º Ano EFI / 2021 

Colégio VIVARE 
 
 
Uso Diário: 
01 estojo com três divisórias contendo:  
• 04 lápis grafite nº2 (triangular);  
• 02 borrachas grandes;  
• 01 apontador com reservatório;  
• 01 caixa de lápis de cor – 12 cores;  
• 01 caixa de giz de cera;  
• 01 caixa de caneta hidrocor – 12 cores;  
• 04 colas bastão pequena. 

 
Material de Sala: 
01 – Pasta de plástico preta grande e fina (10 plásticos)  
01 – Caixa de tinta guache com 6 cores  
01 – Tesoura sem ponta  
01 – Caixa de cola colorida  
01 – Cola branca (grande)  
02 – Folhas de cartolina branca  
05 – Folhas de papel do tipo Canson  
02 – Folhas de papel Color Set   
02 – Folhas de papel cartão   
01 – Cadernos grandes de 01 matéria espiral (100 folhas)  
01 – Caderno de Caligrafia (grande)  
01 – Régua 20 cm  
01 – Dicionário de Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia – Ilustrado  
01 - Livro de história (pode ser usado, mas em bom estado de conservação)  
01 – Pasta plástica com elástico  
01 – Pincel nº 12  
01 – Revista Passatempo (disponível em bancas de jornal)  
01 - Material Dourado individual  
01 – Brinquedo Pedagógico (Dominó/Quebra-Cabeça/Jogo da Memória/Uno) 

 
Livro Paradidático: O Menino que Aprendeu a Ver – Autora: Ruth Rocha 
 
Agenda Escolar: A escola irá fornecer a agenda oficial DOM BOSCO by PEARSON. 

 
Material para higiene pessoal:  
01 - Estojo para higiene pessoal  
02 - Toalhas de boca (deixar dentro da bolsa)  
01- Creme dental e 1 escova de dente com protetor (capa)  
01 – Garrafinha para água  
01 – Caixa de lenço de papel 

 

Favor enviar o material identificado com o nome e a sala do aluno na semana anterior ao início do 

ano letivo. 
 
 
Educação Física: para essas aulas será obrigatória a apresentação da Ficha Médica e/ou Atestado 

Médico (em caso de restrição médica). O atestado médico terá validade durante o ano.  


