
 
INSTITUTO EDUCACIONAL ADONAI                                    

2021 
2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

             É necessário que todos os materiais de uso pessoal e roupas sejam enviados com o nome do aluno 
                     

             Nome do aluno (a) __________________________________________________________________________________________ 
 

             Prazo máximo da entrega dos materiais pessoais, coletivos ou vale papel 18/01/2021 segunda-feira 
 

QUANT. MATERIAL DE USO COLETIVO 
Uso exclusivo no ambiente escolar 

Opção Vale Papel nas papelarias parceiras 

 

02 Blocos de papeis Canson A4 cores creme e branco  
04 Cartelas de adesivos com desenhos tamanhos pequenos, adequado para a faixa etária  
02 Cartolinas brancas  
04 Envelopes brancos tamanho A4  
02 Folhas de E.V.A com gliter  
02 Folhas de E.V.A cores diversas  
02 Folhas de E.V.A decoradas  

500 Folhas de sulfites A4  
02 Gibis novos ou usados em bom estado  
02 Massas de modelar 500 grs. cores diversas  
01 Pacote de penas coloridas  
01 Papel contact transparente 1m grosso  
01 Papel crepom cor amarelo  
01 Papel crepom cor marrom  
03 Pares de olhos móveis nos tamanhos: P/M/G  
01 Pote pequeno de estrelinhas  
01 Pote pequeno de gliter granulado  
01 Revista nova ou usada para recorte  
10 Sacos plásticos ofício grosso com 4 furos  

 

 
 

 MATERIAL DE USO PESSOAL 
Em caso de sobras os materiais com nome do aluno (a) serão devolvidos no último dia letivo 

 

02 Apontadores com depósitos  
06 Borrachas brancas macias  
01 Caderno de caligrafia grande capa dura com 50 folhas sem pauta verde  
01 Caderno de cartografia (desenho) com 50 folhas capa dura  
01 Caderno grande de capa dura espiral com 100 folhas, somente para alunos do período integral  
03 Cadernos grandes de capas duras espiral com 100 folhas  
01 Caixa de giz de cera com 12 cores jumbo   
01 Caixa organizadora com divisória e alta, sugestão de medida 18 cm por 28 cm  
02 Caixas de canetas hidrográficas 12 cores  
01 Caixa de guache com 12 potes pequenos  
02 Caixas de lápis com 24 cores ou 04 caixas com 12 cores  
02 Caixas de lenços de papéis  
01 Camiseta de adulto para utilizar como avental nas aulas de pintura  
02 Canetas marca texto cor amarela   
01 Cola bastão  
01 Cola branca 90 gramas  
01 Estojo com 3 divisórias  

10 Lápis pretos, os alunos apontam muito os lápis nesta faixa etária  

01 Livro “Guto vai à Escola” de Kate Petty leitura do 1º Semestre, a leitura deste material contribuirá 
para a nota do semestre. (sugestão: www.estantevirtual.com.br) 

 

01 Livro “Marcelinho” de Gislene C. Franklin, leitura do 2º Semestre, a leitura deste material 
contribuirá para a nota do semestre. (sugestão: www.estantevirtual.com.br) 

 

01 Material dourado, será utilizado  
01 Pasta 5,5 cm nas cores vermelha, laranja ou amarela  
01 Pasta catálogo ofício com 20 envelopes finos 240mm x 330mm  



01 Pincel chato nº 12  
01 Pincel chato nº 24  
01 Régua 15 cm – permanecerá no estojo  
01 Régua 30 cm  
02 Telas 20x30  
01 Tesoura sem ponta  

 
 
 

 LIVROS DO SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO 

À venda na Papelaria Eva através de encomenda antecipada 
É critério dos pais e responsáveis adquiri-los em qualquer outro local de sua confiança, desde que seja 
respeitado o Sistema Mackenzie de Ensino. É de total responsabilidade dos pais e familiares a aquisição dos 
livros dentro dos prazos, a escola não fornecerá xerox ou atividades extras para substituição dos livros 
descritos abaixo. 

 

 

 AQUISIÇÃO NA ESCOLA 

Agenda escolar, Apostilas do Adonai, Taxa de festas, Carteirinha Escolar. 

 

 
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 

Para alunos de período integral e intermediário 
01 Creme dental  
01 Escova de cabelo ou pente  
01 Escova de dente-troca sempre que necessária  
01 Sacola de higiene ou nécessaire (sugestão: disponível para compra na secretaria da escola)  
01 Toalha de mão  

 
 

 UNIFORME ESCOLAR 
Obrigatório para alunos de todos os períodos das turmas do mini maternal até o 5º ano 

 

Uniformes Escolares JP: AV Casa Verde 2078, contatos: 2597-8668/99249-6733 
Uniformes Rosa de Saron: Av Zumkeller 326, contatos: 2236-4119/97120-0655 

01 Caneta de tecido cor preta para registrar o nome do aluno no uniforme, utilizar e guardar em casa  
 
 

ARMÁRIO ESCOLAR 

Ideal para armazenamento de livros, material escolar, uniformes escolares, entre outros. 

Disponível para aluguel na papelaria Eva, taxa anual, negociação direto com a papelaria, entrega do armário e 

permanência no ambiente escolar. 

 
Observações:  
1 - Todo o material, bem como as peças do uniforme, deverá vir devidamente etiquetado com o nome do aluno e 
turma. 
2 - Os cadernos não poderão ter as folhas decoradas e coloridas e precisam possuir margem para melhor aprendizado 
e organização do aluno. Não utilizar fichário.  

 
 
 
 

 


