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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022
2º ANO
1 - Material Individual: comprar na papelaria
Lápis preto nº2
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 esferográfica azul e 1 vermelha
Apontador plástico com depósito
01 estojo de canetas hidrográficas com 24 cores
01 caneta destaca texto AMARELO
Borrachas brancas macias
01 corretor de caneta
01 tubo de cola branca 90g
01 tubo de cola bastão 10g
01 tesoura sem ponta
04 cadernos universitários espirais (01 matéria – 96 folhas) – evitar cadernos com picote para destaque de folha
01 pacote de etiquetas (as etiquetas devem ser coladas nas capas dos cadernos e livros com o nome da criança)
01 pasta plástica com elástico – espessura 0,35mm (fina)
01 régua em acrílico com 30 cm.
01 garrafinha plástica tipo squeeze (deve ficar na mochila todos os dias)
01 toalhinha para o lanche
01 lancheira
01 mochila grande
2 - Material didático Conquista e material complementar - Deverá ser adquirido no período de 10 de
novembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022 na secretaria do Colégio Engler e poderá ser parcelado em até
10x no cartão de crédito.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1 – Material individual – comprar na papelaria
2 - Material didático Conquista e material complementar - Comprar na secretaria da escola de 10/11 a 20/01/22.
4 - Entrega dos materiais e reunião com as professoras:
Dias 24, 25 e 26/01/2022– das 7h30 às 11h30 e das 14h às 19h (com agendamento de horário – os
horários serão agendados pelo ClassApp após 17/01/2022).
Nesta data deverão ser entregues todos os materiais - NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS INCOMPLETOS, sendo
que o responsável pelo aluno deverá permanecer junto à professora do Colégio para conferência dos materiais. Não
sendo permitido deixar os materiais sem a conferência e nem entregá-los no primeiro dia de aula.
5 – Os cadernos e livros podem ser encapados com plástico ou contact (para maior durabilidade) e etiquetados do lado
de fora (frente do caderno ou livro), na etiqueta, colocada no material, deverá haver somente o nome completo e a série
do aluno. Outros dados serão preenchidos pela professora, se necessário.
Os cadernos não utilizados no ano de 2021 poderão ser utilizados em 2022
Dê preferência para caderno de capa dura pela maior durabilidade da capa. (cadernos de capa dura, não há necessidade
de encapar)
6 – O material (lápis, borracha, apontador, caderno, etc.) deverá ser reposto ao longo do ano sempre que necessário;
Todos os pertences deverão conter o nome do aluno e a série, inclusive lápis e canetinhas (cada unidade).
Sugerimos material convencional, simples e de boa qualidade pela sua maior durabilidade. Evitar o uso de materiais que
dispersam a atenção do aluno, por exemplo, borracha perfumada, lapiseira, régua, canetas e estojos com brincadeiras,
etc.
O Colégio não se responsabiliza por materiais sofisticados e recomenda aos pais que adquiram o material conforme a
indicação da lista, para evitar o excesso de peso nas mochilas;

