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LISTA DE MATERIAL / 2022 2º ANO  
 

 

Início das Aulas: 04/02/2022 
 

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL:  
 
OBS: (Todo o material individual deverá ser reposto sempre que necessário e deverá ser 
etiquetado com o nome completo e turma). 
➢ Agenda escolar, modelo do Castelo, que o aluno receberá na escola; 
➢ 01 estojo completo (2 lápis, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta, 1 régua de 30cm, 1 cola bastão, 

1 apontador, 1 marca texto);  
➢ 02 cadernos grandes de capa dura do tipo brochurão sem espiral, com 96 fls. cada, nas cores 

azul e amarela; 
➢ 01 caderno grande de capa dura do tipo brochurão sem espiral, com 48 fls, na cor azul; 

Obs.: Os cadernos deverão ser sem tema, lisos e na cor solicitada (azul); 
➢ 01 Flauta doce Germânica (Yamaha); 
➢ 01 garrafinha para água (com nome); 
➢ 01 caixa de caneta hidrocor de 12 cores fina; 
➢ 01 caixa de tinta guache - 6 cores (Acrilex); 
➢ 01 pasta plástica, com elástico, na cor azul (fina); 
➢ 01 calculadora pequena; 
➢ 01 caixa de lápis de cor; 
➢ 01 pacote argila; 
➢ 02 tubos de cola branca 90g; 
➢ 02 rolos de durex colorido (cores: azul e amarelo); 
➢ 02 revistas para recorte; 
➢ 02 gibis da turma da Mônica; 
➢ 01 dado de 06 faces; 
➢ 01 fita métrica; 
➢ 01 caixa de material dourado individual; 
➢ 01 tela para pintura (tamanho 20x30); 
➢ 01 porte de massinha de modelar; 
➢ 02 canetas para tecido (1 azul e 1 colorida); 

 
 
ENTREGA DE MATERIAL 
 

Dia 03/02/2022 - no turno que o aluno irá estudar. (Favor priorizar essa data). Apresentar todo o 

material devidamente etiquetado com o nome do aluno. Os livros e cadernos deverão ser encapados 

com plástico transparente. Não receberemos materiais na 1ª semana de aula, momento em que as 

crianças estarão em adaptação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Continua no verso → 

http://www.insgro.org.br/


 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIFORME ESCOLAR – ONDE ENCONTRAR? 
 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: Durante o ano escolar, serão pedidos através dos cronogramas ou circulares, outros 
materiais, para a realização dos projetos da RSE. Por ocasião das datas comemorativas importantes 
(pai, mãe, criança e encerramento), será pedido aos responsáveis uma contribuição. 

 

LIVROS DIDÁTICOS EDITORA EDEBÊ: Coleção Nautas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Ensino Religioso, Robótica, Ampliando Rotas).  
 
LIVROS PARADIDÁTICOS:  
1º Trimestre:  Arte Naif: adivinha o que é?  
 2º Trimestre: A sombra de Meili  
 3º Trimestre: Dançando no espelho 
 
As compras serão realizadas por meio da loja virtual da Edebê Brasil (http://loja.edebe.com.br). 

PROGRAMA BILÍNGUE: 
A compra do kit será realizada na unidade Says – Rio das Ostras (a partir de Janeiro) 

Rua: Rego Barros, 268, Centro (em frente ao Holiday Shopping). 
Tel.: 22-2764-1967 / 99898-8949 


