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MATERIAL INDIVIDUAL – Mochila  
1 Estojo com duas repartições 

1 Caixa de lápis de cor - 24 cores (pref. Maped/ Faber Castell) 

2 Lápis preto N°2 

1 Apontador com depósito. 

1 Borracha macia    

1 Cola bastão 20g. (pref. Pritt/ Acrilex/ Faber Castell) 

1 Tesoura sem ponta com nome gravado 

1 Régua de 30 cm 

1 Caneta Marca texto - amarelo 

1 Caderno de brochura pequeno – AZUL – 48  FLS. – NÃO ACEITAREMOS CADERNO ESPIRAL. 

1 Caderno de brochurão universitário capa dura – VERDE (48  FLS. BRANCAS)  – NÃO ACEITAREMOS CADERNO ESPIRAL 

1 Caderno de brochurão universitário capa dura – AMARELO (48  FLS. BRANCAS)  – NÃO ACEITAREMOS CADERNO ESPIRAL 
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Mochila (para colocar agenda, estojo, troca, cadernos, apostila e livros paradidáticos, quando solicitado) – 
(recomendamos aos pais que repensem o uso de carrinhos levando em conta que no colégio tem escadas).  

1  Lancheira – contendo uma garrafinha de água e toalhinha (trocar diariamente) 

CAIXA ORGANIZADORA 

1 Caixa organizadora incolor com tampa – 8,4 L – 8,6 L – 912x40x26 cm) – para guardar os materiais individuais. (Indicação: 
marca CONTAINER ou SANREMO). 
*Para melhor organização dos armários, não serão aceitas caixas de tamanho maior que o solicitado. 

1 Jogo de hidrocor (fino) 12 cores (pref. Maped/ Faber Castell) 

1 Régua plástica geométrica escolar 22 cm 

1 Calculadora  

1 Kit de Tangram de EVA 

1 Pincel fino chato n°16 

1 Caixa de lápis de cor – 12 cores (aquarelável) 

1 Dado 

1 Camiseta BRANCA - tamanho “M” ADULTO para aulas de artes. 

1 Plástico grosso flexível para forrar a mesa (60x90cm) 

1 Caixa de giz de cera curto – 12/15 cores (pref. Faber Castell) 

1 Tubo de cola branca – 110gr  

1 Caixa de massinha de modelar com 12 unidades 

1 Pano para limpar pincel tipo flanela 

1 Caixa de cola colorida – 6 cores 

1 Caixa de pintura a dedo – 6 cores 

1  Avental branci de tecido e manga longa para uso no laboratório 

1 Pasta fina com elástico Ofício 335 x 235 (vermelha – de plástico transparente) 

1 Bloco papel Canson A3 – 140g/m² (20 folhas) 

1 Bloco papel Canson A4 – 140g/m² (20 folhas) 

2 Potes pequenos de Glitter – cores variadas 

2 Pacotes pequenos de lantejoula – cores variadas 

1 Lixa d´água nº80 

1 Saco plástico grosso A3 – OFÍCIO c/ 4 furos 

1 Papel criativo A4 120g/m2 – 24 folhas pref. Filipinho 

No decorrer do ano de 2021, alguns materiais serão solicitados, 
conforme propostas pedagógicas. 
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Livros: 

1. APOSTILA ANGLO: 2° ano – CADERNOS: 1, 2, 3 e 4. 
As apostilas serão vendidas em um Stand no Colégio Ideal, a partir de 13/01/2021. 
Valor: R$ 1.080,55  – em até 06 vezes no cartão de crédito. 

2. EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA - 2º ano 
ISBN  7898683434280 
OPEE METODOLOGIA 
Autor: Leo Fraiman   

               EDITORA: FTD 

Adquirir através do site: www.ftdcomvoce.com.br – código de desconto: FTD21SPCOI 

3. DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA – NOVA ORTOGRAFIA 

4. LIVRO DE CALIGRAFIA: VOLUME 2 – COLEÇÃO EU GOSTO MAIS 
EDITORA: FTD 

Adquirir através do site: www.ftdcomvoce.com.br – código de desconto: FTD21SPCOI 
 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

 O uso do uniforme será exigido a partir do 1º dia de aula.  

 Todo Material deverá estar identificado, inclusive os lápis, canetinhas... 

  Ao longo do ano pediremos outros materiais para atividades específicas em aula; 

 Não enviar materiais de mochila, os mesmos deverão ser enviados no primeiro dia 

de aula; 

 Lápis, Borrachas e Colas bastão reservas, serão deixados na Caixa Organizadora; 

 Materiais do estojo deverão ser repostos sempre que necessário; 

 Para evitar o desperdício é importante que todos os materiais solicitados sejam de 

boa qualidade, ficando a escolha das marcas a critério dos senhores responsáveis. 
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