
 

Rua José Virillo, 630 – Portal Santa Fé – Itupeva – SP CEP. 13.295-000 
Fone: 4496-6631 e 4591-2567 // www.objetivoitupeva.com.br 

Lista de Materiais 2º Ano 

 

 500 folhas de sulfite tamanho A4 

 05 folhas dobradura A4  

 05 folhas color set A4 

 05 folhas de E.V. A. (amarela, lilás, laranja, rosa e verde) 

 01 folha de E.V.A. (gliter) 

 01 folha de papel seda rosa 

 02 crepom (azul, branco ou laranja) 

 05 cartolinas brancas A4 

 03 cartolinas coloridas A4  

 01 folha de papel kraft 

 01 caixa de giz de cera 

 01 caixa de guache com 6 cores 

 01 caixa de massa modelar (de boa qualidade) 

 04 sacos plásticos grosso 

 01 pasta preta com 05 plásticos (grosso) 

 01 fita crepe larga 

 02 gibis novos 

 01 caneta retroprojetor ou permanente preta 

 01 cola plástica 

 01 cola gliter 

 01 durex transparente 

 02 colas bastão grande  

 01 tesoura sem ponta (gravar o nome) 

 06 lápis preto grafite 

 02 borrachas brancas 

 01 apontador com depósito 

 01 caixa de lápis de cor de boa qualidade 

 01 pincel n.º 14 
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 01 régua de plástico 30 cm 

 01 jogo de canetas hidrográficas de boa qualidade 

 01 estojo com: creme dental e escova de dente. (identificar com nome) 

 01 caderno pautado de música pequeno e espiral. 

 01 flauta germânica – marca: Yamaha (identificar com nome)  

 01 estojo com três repartições.  

 

 

Livros  

 

1º bimestre: Peixinhos – Mônika Pescu – Editora Formato 

01 Caderno de Caligrafia Coleção Zigue Zague n° 2 – Editora Scipione 

 

2º bimestre: Do jeito que você é – Telma Guimarães – Editora Formato 

 

3º bimestre: Menino do Barril – Paulo Debs – Debs Editora 

 

4º bimestre: O dia em que um super-herói visitou a minha casa – Sonia Junqueira – 

Editora Formato 

 

Obs.:  

 Os objetos deverão constar o nome da criança exceto os papéis e envelopes. 

 Os papéis que não foram definidos, enviar com cores variadas. 

 Os itens marcados com “de boa qualidade”, são necessários para durar o ano todo. 

 Agenda escolar: baixar o APP AgendaEdu. 
 

 


