LISTA DE MATERIAL 2018
2º ANO
03

Cadernos grandes (brochura) 1 vermelho /1 azul / 1 amarelo
(48/50 folhas)
01
Caderno capa dura brochura com 100 folhas vermelho
01
Caderno de desenho espiral grande 100 folhas
01
Caderno espiral capa dura universitário com 100 folhas (1x1 os
quadrados)
01
Pasta catálogo com 50 plásticos tamanho A4
04
Colas bastão grande
03
Folhas de papel cartão de cores diversas
04
Folhas de papel pardo
05
Folhas de cartolinas na cor branca
02
Folhas de papel laminado prata
02
Folhas de papel laminado dourado
04
Folhas de papel espelho (cores variados) verde/azul/amarelo
/vermelho.
1000 Folhas de papel sulfite A4 branco
05
Metros de TNT (azul claro)
01
Pincel nº 14 (Tigre)
01
Pincel nº 06 (Tigre)
03
Folhas de E.V.A com gliter cores diversas
03
Folhas de E.V.A lisa cores diversas
02
Caixa de tinta guache com 06 cores
04
Telas para pintura no tamanho 35x40
01
Caixa de sapato com tampa encapada com nome
03
Potes de lantejoulas nº 2 de cores diversas
01
Rolo de fitilho de qualquer cor
05
Lápis preto nº 2
04
Borracha branca média
01
Caixa de lápis de cor com 24 cores
01
Caixa de giz de cera grosso com 12 cores
01
Estojo de canetinhas hidrocor com 12 cores
02
Apontadores com deposito
01
Agenda escolar 2018
01
Régua de 30 cm transparente
01
Estojo
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Rolos de durex grande
Rolos de dupla face
Rolos de fita crepe
Rolos de papel crepom de cores diversas
Tubos de cola líquida branca
Folhas de papel color set de cores diversas
Pano para pintura (algodão)
Tesoura escolar pequena sem ponta
Uma camiseta grande velha (pintura)
Pasta de plástico com elástico A4 transparente
Caderno pequeno brochura com 100 folhas
Pacote de massinha de modelar com 6 cores

Livros Paradidáticos
A gatocleta do Miafino – Flávia Muniz= Princípios e Valores 1º Semestre
Quem parte e reparte – Tatiana Belinky= Princípios e Valores 2º Semestre
A caixa de Jessica – Peter Carvanas = 1º bimestre
Ciranda dos insetos – Elizabeth Teixeira = 2º bimestre
O urso, a gansa e o leão – Ana Maria Machado = 3º bimestre
O sapato que miava – Bia Betran = 4º bimestre
Observações:
Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno.
 O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugere-se bordar ou escrever por dentro, próximo à etiqueta, o
nome da criança para prevenir eventuais perdas/trocas (por questão de segurança, não bordar/ escrever o
nome por fora).
 A Agenda Escolar serve para registros e comunicação família/escola, por isso deve estar diariamente
na mochila.
 Em caso de haver necessidade de algum outro tipo de material para projetos específicos, o mesmo será
solicitado durante o ano letivo.

