LISTA DE MATERIAL 2018 2º ANO

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

MATERIAL DE USO DIÁRIO E INDIVIDUAL

























2 cadernos de linguagem (brochurão)
capa dura com margem – 50 folhas (Não
serão aceitos cadernos universitários)
1 caderno de aritmética, (brochurão –
quadrado de 1x1) capa dura, com
margem – 50 folhas.
1 caderno de desenho grande sem seda
com margem
1 dicionário infantil - Descobrindo Novas
Palavras / Autores: Giglio Giacomozzi,
Gildete Valério e outro/ Ed. FTD
1 estojo
1 estojo de canetas hidrográficas
5 lápis preto (devem ser repostos durante
o ano, quando necessário)
2 borrachas brancas e macias
1 garrafinha de água para uso diário
1 tesoura simples sem ponta
1 apontador plástico com depósito
1 régua transparente 30 cm
1 caixa de lápis de cor com 24 unidades
2 tubo de cola branca (grande)
2 tubos de cola bastão marca Pritt
1 jogo de material dourado
1 caixa de cola colorida
1 caixa de giz de cera
1 rolo de fita crepe
1 rolo de durex largo
1 rolo de dupla face

ATERIAL DE USO COLETIVO





2 blocos de papel criativo (Filipinho color
ou criativo Romitec A4)
2 rolos de papel crepom
2 folhas de papel laminado
2 folhas de EVA 50X 60















rolo de durex colorido – qualquer cor
2 potes de tinta guache 250 gr
1 pincel chato nº. 10
2 caixas de massa de modelar Soft ou a
base de amido
500 folhas de papel sulfite branco A4
100 folhas de papel sulfite colorido A4
2 gibis
10 envelopes tamanho A4 branco
10 sacos plásticos tamanho A4
2 revistas usadas para recorte
1 bloco de papel canson A4
1 pasta com elástico
3 metros de TNT qualquer cor

Materiais somente para alunos do integral










1 caderno de linguagem 50 fls
1 caderno quadriculado 50 fls.
1 cx de giz de cera
1 tubo de cola branca grande
1 pacote pequeno de algodão
1 livro paradidático para esta faixa
etária.
1 revista passatempo ou similar
1 caixa de massinha soft
1 nécessaire com: - uma escova
de dentes, com capa protetora um creme dental
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