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Lista de Material Escolar – 2.º Ano 
 
NOTA INICIAL: Alguns dos materiais que solicitamos nesta lista foram utilizados no 1.º ano e estão em boas 

condições para serem reutilizados no próximo ano letivo. Assim, todo o material indicado com reutilização poderá 

ser reaproveitado. 

Todos os materiais devem vir identificados e os manuais plastificados. 
 

Geral 

- 1 Estojo para uso diário (reutilização); 

- 1 Lápis de carvão 2HB (preferencialmente da marca Staedtler); 

- 1 Borracha branca; 

- 1 Afia com depósito (reutilização); 

- Canetas esferográficas: 1 azul e 1 verde;  

- 1 Estojo com lápis de cor (reutilização); 

- 1 Estojo com lápis de cera (reutilização); 

- 1 Estojo com canetas de feltro (reutilização); 

- 1 Conjunto de aguarelas; (reutilização); 

- 2 Pincéis de tamanhos diferentes (reutilização); 

- 1 Embalagem de post-it;  

- uma caixa 5 de guaches ( cores primárias essencialmente, mas pode ter mais cores) 

- 1 Caderno de tamanho A4, vermelho, pautado, agrafado e com capa resistente/plástica 

(sugestão: cadernos Oxford);   

- 1 Caderno de tamanho A4, azul, quadriculado, agrafado e com capa resistente/plástica 

(sugestão: cadernos Oxford);  

- 1 caderno pautado agrafado A5 (capa preta); (apenas os alunos do 2.º A) 

- 5 Colas (3 colas baton e 2 bisnaga preferencialmente da marca UHU); 

- 1 Tesoura de pontas redondas (reutilização); 

- 1 Dossiê A4 de lombada larga com duas argolas (reutilização) 

- 5 Bolsas plásticas/micas transparentes colocadas no dossiê; (apenas os alunos do 2.º A) 

- 2 Capas com elástico de tamanho A4, transparentes e finas (reutilização);  

- 1 Régua de 15 a 20 cm (reutilização); 

- 1 Capa com elástico de tamanho A3 (reutilização); 

- 1 Bloco de papel Cavalinho A3; (apenas os alunos do 2.º A) 

- 1 Bloco de cartolinas coloridas A3; (apenas os alunos do 2.º A) 

- 1 Caixa para guardar material na mesa do aluno: caixa IKEA, modelo SAMLA, Tamanho 

39x28x28 cm/22 l) (reutilização);  

 - 1 Dicionário Escolar, 2.º Ciclo, Português, Texto, ISBN: 9789724744322. 

Agradecemos desde já a vossa colaboração. 
Parque das Nações, 14 de julho de 2021 
 
 
 

As Professoras de 2.ºAno 
 

 


