
COLÉGIO SANTA CLARA

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO LETIVO 2023

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

Prezados Pais/ Responsáveis

Paz e Bem!

O Colégio Santa Clara, ciente da importância da educação voltada para a cidadania,
apresenta a lista do material que será utilizado em 2023 como complemento do trabalho realizado
junto aos alunos sobre a responsabilidade pela conservação e uso racional dos recursos naturais.

Nesse contexto, solicitamos que os alunos possam reaproveitar qualquer material em bom
estado e de acordo com as especificações da lista, inclusive cadernos. O uso do mesmo caderno
do ano anterior, quando possível, favorece o olhar do aluno sobre o processo de aprendizagem,
além de poder consultar e comparar registros anteriores.

Quantidade Descrição
1 Pacote de papel sulfite A4, branco, 500 folhas
1 Pacote de papel sulfite A4, colorido, 100 folhas
1 Lousa magnética branca 30 X 40 (acompanha letras imantadas)
2 Marcadores para escrever em lousa branca (trazer dentro de um estojo com

nome)
1 Apagador de caneta de lousa branca

3 Cadernos brochura universitários, capa dura, 48 folhas
2 Cadernos brochura universitários, capa dura, 96 folhas
1 Caderno brochura universitário, quadriculado, capa dura, 96 folhas (1cm x 1cm)
1 Caderno de desenho pequeno, folhas brancas, espiral ou brochura, capa dura ou

flexível
1 Bloco colorido Criativo Cards, 120g/m² - canson/8 cores/ A3
1 Bloco colorido Criativo Cards, 120g/m² - canson/8 cores/ A4
1 Monobloco pautado, 200mm X 275mm
1 Ábaco de plástico fechado (contador com 100 bolinhas)
1 Pasta tamanho ofício, de plástico resistente, com 10 saquinhos de plástico

etiquetados: Ficha de tarefas, Ficha de tarefas corrigidas, Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês,Filosofia Correspondência,
Diversos

1 Pasta tamanho ofício, de plástico resistente, com 30 saquinhos de plástico
10 Saquinhos de plástico grosso, tamanho ofício
1 Caixa de massa de modelar com 6 unidades, 90 gramas, que não seja Soft ou

Glitter
2 Tubos de cola bastão grande (para ficar de reserva em classe)
3 Revistas em quadrinhos (novas)
1 Material Dourado em EVA ou madeira 10 mm contendo: centenas, dezenas e

unidades
1 Estojo contendo:

5 Lápis grafite (LAPISEIRAS NÃO SERÃO ACEITAS)
1 Caixa de lápis de cor apagável com 12 cores
1 Borracha macia, branca
1 Régua de 15cm, transparente



1 Tesoura sem ponta com o nome gravado
1 Tubo de cola bastão, grande
1 Apontador com depósito
1 Conjunto de canetinhas hidrográficas, finas (12 cores)
1 caneta marca-texto amarela

MATERIAL DE ARTES

1 Caderno de desenho: “Meu primeiro caderno de Canson”, CANSON, 120g/m², A4
com 40 folhas e espiral

1 Estojo completo (o mesmo usado com a professora regente, incluindo canetinha
hidrocor)

1 Caixa de lápis de cor aquarelável com 12 cores
1 Caneta ponta média (1,0 mm) e porosa na cor preta
1 Bloco colorido Criativo Cards, 120g/m² - canson / 8 cores/ A4

Todos os materiais deverão ser identificados com o nome COMPLETO do aluno.

Escrever na etiqueta com letra bastão maiúscula e legível.


