
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I
01 – cadernos brochurão 96 folhas azul.

01 – caderno brochurão de 46 folhas quadriculado azul.

01 – caderno brochurão de 96 folhas azul.

02 – caixas de lápis de cor triangular

01 – caderno de desenho grande azul.

02 – tubos de cola líquida 90g.

02 – tubos de cola bastão 30g.

01 – caixa de tinta guache.

01 – caixa de cola colorida.

02 – tubos de cola gliter.

01 – pincel nº 12.

01 – tesoura sem ponta

01 – régua

01 – estojo.

06 – lápis nº 2.

02 – borrachas.

01 - apontador

05 – folhas de E.V.A. cores diversas.

02 – folhas de EVA estampados.

02 – rolos de durex colorido

01 – rolo durex.

01 - rolo de fita crepe.

02 – rolos de fita dupla face.

01 – massa de biscuit.

01 – pacote de ecocores.

01 – bloco de canson A3.

01 – bloco de lumipaper.

01 – pacote com 500 folhas de sulfite.

01 – pacote com 100 folhas coloridas.

01 – ábaco.

01 – livros de Literatura Infantil adequados para a faixa etária do aluno.



LIVROS PARADIDÁTICOS:

Serão decididos e enviados no inicio do 1º bimestre.

MATERIAL DE USO PESSOAL (Tendo reposição o ano inteiro)

Um estojo contendo:

Creme dental.

Escova de dente.

Toalha com nome.

Garrafa Squeeze.

Um pacote de Lenço umedecido.

Um copo plástico para higiene.

Uma caixa de lenço de papel.

√ ENTREGA DOS MATERIAIS: Dia 27 e 28/01/2020 para a Educação
Infantil.

• Srs. Pais deverão trazer todos os itens da lista etiquetados com o nome
completo do aluno.
• Os alunos deverão estar devidamente uniformizados desde o primeiro
dia de aula:

- agasalho/bermuda/camiseta do colégio e tênis (meninas e meninos).

Por motivo de segurança, não é permitido o uso de sandálias, sapatos com
salto e tênis com rodinhas.

• Não será permitida a freqüência do aluno sem uniforme.

• O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser
reaproveitado.

√ Início das aulas: 03/02/2020.


