MATERIAL ESCOLAR 2018
Ensino Fundamental
2º ano

2 pastas finas de plástico transparente com elástico.
3 cadernos A4, universitários, capa dura, com 96 folhas (sem picote)
2 cadernos A4, universitários, capa dura, com 120 folhas (sem picote)
1 estojo contendo:
 1 caixa de lápis de cor (FABER CASTELL ou ACRILEX)
 1 estojo de caneta hidrográfica (FABER CASTELL ou ACRILEX)
1 estojo contendo:
 12 lápis pretos grafite 2B (FABER CASTELL)
 2 apontadores com depósito (FABER CASTELL ou MAPED)
 2 borrachas (TK PLAST)
 1 tesoura de inox sem ponta (TRAMONTINA OU MUNDIAL)
 1 régua transparente grossa de 15 cm
1 régua transparente grossa de 30 cm
10 sacos plásticos grossos com 4 furos para pasta
Sulfite 200 folhas brancas (CHAMEQUINHO)
2 tubos de cola branca 110g (TENAZ )
4 tubos de cola em bastão 20g (PRITT)
1 pote de massinha, qualquer cor, 500 g ( UTI GUTI ou ACRILEX)
1 pote de tinta fosca verde artesanato PVA – 500 ml (ACRILEX)
1 pincel chato reto nº 22 (TIGRE)
1 tela para pintura 20 x30 cm
1 bloco de papel Criative ROMITEC, 32 folhas
1 bloco de papel canson branco A4, 20 folhas
1 pacote de bexiga sortidas lisas nº 9 (SÃO ROQUE)
1 pen drive 8 GB
1 Dicionário, opções:
Dicionário Ilustrado. Claudia Miranda, Mary França, Eliardo França. Ed. Ática
Ou
Blucher infantil ilustrado dicionário visual da língua portuguesa
Josca Ailine Baroukh, Maria Cristina Carapeto Lavrador Alves, Dalila Maria Pereira
Lemos – São Paulo: Blucher, 2011.
1 necessaire com:
 1 escova de dentes com protetor
 1 creme dental
1 camiseta usada, tamanho adulto, limpa e com o nome do aluno para aulas de Artes
1 lancheira
1 garrafa “squeeze “ com tampa de 500ml (plástico, inox ou alumínio) para o
consumo diário de água
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Atenção:
 O material do ano anterior que estiver em bom estado, poderá ser reaproveitado.
 As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade.
 A agenda escolar será fornecida pelo colégio.
 A garrafa “squeeze” deverá ser mantida na mochila e lavada em casa.
 Atenção ao escolher a mochila escolar. Preferencialmente com rodinha de tamanho
suficiente para caber a pasta de lição de casa sem dobrá-la ou amassá-la.
 Todo material deverá ser identificado com o NOME completo e série/ano do aluno e,
quando necessário, deverá ser reposto.
 Todo o uniforme deverá ser identificado com NOME do aluno (usar caneta para tecido,
caneta permanente ou bordado).
 Em casa, para realizar suas atividades, a criança deverá ter uma caixa de materiais com:
lápis, borracha, apontador, tesoura, lápis de cor, cola.
 Tintas, pincéis e papéis serão de uso coletivo.

 Todo o material deverá ser entregue ao professor de classe no dia 01/02/2018
na Reunião de Pais e Professores às 08h00.
 O início das aulas será dia 02/02/2018.
Prezada Família,
Os materiais abaixo relacionados podem ser novos, reciclados ou já usados, desde que em bom
estado, eles serão utilizados em diversas situações na escola por todas os grupos.
Não são obrigatórios, mas caso vocês possam colaborar agradecemos o envio dos mesmos, limpos e
secos.
Botões de roupas – diversos tamanhos e formatos

Pregadores de roupas de madeira ou plástico

Miçangas – diversos tamanhos e cores

Pacote de areia colorida (250g)

Novelos de lã

Imãs

Folhas naturais desidratadas

Velcro auto-adesivo

Argolas

Caixas de sapato

Arame de alumínio colorido para artesanato

Cartelas de Adesivos

Palitos de algodão doce (sem uso)

Bexigas balão canudo – sortidas

Glitter e lantejoulas

Confetes e serpentinas

Retalhos de tecidos

Tinta facial líquida Color Make – colorida

Olhinhos de artesanato (plástico)

Fantasias Infantis

