
 
 

 

 
 

USO INDIVDUAL: 
001 jogo de canetinhas (com nome em cada uma dentro 

de um estojo com zíper) 

001 tesoura (com nome e bom corte)  
001 marcador permanente (cor preta) 

001 caixa de giz de cera grosso (dentro de um estojo              

com zíper) 
001 caixa de lápis de cor (com nome em cada lápis) 

001 estojo com: 2 borrachas, 3 lápis pretos (com nome) 
001 apontador (com nome) 

001  régua 30 cm (com nome) 

001  agenda 2021 – com uma página por dia 
       (NÃO COMPRAR PERMANENTE) 

001 garrafa plástica para água (com nome) 
003 cadernos brochura – 48 folhas  

003 cadernos de aritmética (0,7 x 0,7) – 48 folhas 
002 cadernos de caligrafia – 48 folhas 

001 caderno de cartografia – (GRANDE) – 48 folhas 

001 pasta com ferragem – durável – para tarefa  
       (com nome) 

001 pasta de elástico – FINA – (com nome) 
 

 

DIVERSOS: 
200  folhas de sulfite branco (75 gr)  

001 placa de E.V.A. (cores vivas) 
001  pacote de papel almaço (com 10 folhas) 

001  rolo de papel toalha 

100 copos descartáveis 
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HIGIENE PESSOAL: 
001 nécessaire (com nome)  

001 escova dental com protetor de cerdas (com nome) 
001 creme dental (com nome) 

001 toalha de mão (com nome) 
001 recipiente com álcool gel (100 ml) 

001 paninho do tipo “perfex” 
002 máscaras de tecido (uso diário) 
 

 

ATENÇÃO: 
 

 Todos os materiais devem ser devidamente 

higienizados antes de enviados à escola. Os destacados 
em amarelo deverão vir na mochila do aluno no 

primeiro dia de aula. Os outros devem ser entregues na 

secretaria dentro de uma sacola. 

 Lembre-se de colocar o nome completo e a série da 

criança, também na sacola. 

 Pedimos a gentileza de enviar papel sulfite em pacotes 

fechados para melhor conservação e evitar umidade.   

 Favor colocar etiquetas adesivas com o nome 

completo e série em todos os cadernos.  

 O lanche deverá vir diariamente embalado em um 

saquinho plástico transparente, devidamente higienizado, 

dentro da mochila. O uso de lancheiras está 

temporariamente suspenso. 

 A lista de livros estará disponível no site da escola 

(www.opeixinho.com.br) a partir de 05/01/2021. 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAIS - 2021 
2º ANO 

 
 
 

INÍCIO DAS AULAS: 25/01 – 2ª FEIRA 
(DEPENDENDO DO POSICIONAMENTO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES, AS 

AULAS SERÃO INICIADAS NO FORMATO REMOTO) 

 

VENCIMENTO DA MENSALIDADE DE FEVEREIRO: 

05/02/2021 

 CONSULTE OU IMPRIMA SEU BOLETO NO MÓDULO ONLINE 

(HTTP://ALUNOONLINE.NET/OPEIXINHO), OU ATRAVÉS DO APP 

DELTACLASS (LOGIN = CPF E SENHA = DATA DE NASCIMENTO - 

AMBOS DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO). 

http://www.opeixinho.com.br/
http://alunoonline.net/opeixinho

