Lista de Materiais – 2018 – 2º ano do Ensino Fundamental
Todo o material referente à 1ª parte deverá ser entregue à professora no dia 29/01, na
Reunião de Pais (10h período da manhã e 16h período da tarde). Materiais da 2ª parte
deverão estar na mochila do aluno no 1º dia de aula.
Todos os materiais devem conter nome e turma.
1ª Parte:

2ª Parte:

- 500 folhas de papel Sulfite A4 para atividade de inglês e
produção
- 100 folhas de linguagem
- 100 folhas de Sulfite colorida azul
- 10 folhas de papel quadriculado (1cm)
- 2 blocos de desenho A4 – 140g canson
-1 bloco de Eco cores- Textura visual (nova print)
-2 folhas de Eva linha grafiatto ou atoalhado
-2 folhas de Eva com gliter prata
-2 folhas de Eva com gliter roxo
- 3 folhas de Eva marrom
-2 folhas de papel color set preto
-2 folhas de papel camurça preto
-1 folha de papel pedra
-2 folhas de cartolina laminada vermelha
-2 folhas de cartolina laminada amarela
-5 m de TNT azul
-1 m de contact colorido
-1 rolo de durex transparente largo
- 1 rolo de fita crepe
-1 rolo de lastex
-1 pacote de bexiga n°08 azul
-1 pote de tinta guache 250ml branco
-50 sacos plásticos tamanho ofício
-2 revistas
-1 livro de história de acordo com a faixa etária da turma
-1 cartela de Pritt Tac
-1 caneta de permanente preta
-1 Lupa binocular
- 1 pacote de algodão
-1 lixa de pedreiro grossa

- 1 caderno de caligrafia capa dura- grande 40 folhas
- 1 caderno brochurão capa dura- 48 folhas para Português
- 1 caderno brochurão capa dura- 48 folhas para Matemática
- 1 caderno brochurão capa dura 48 folhas para História e
Geografia
-1 caderno brochurão capa dura 48 folhas para Ciências
- 1 caderno de pentagrama de música - grande
- 1 pasta escolar com elástico
- 1 mochila / 1 estojo de zíper com divisórias
- 6 ecolápis preto grip ( Faber Castell)
-1 caixa de Ecolápis colur grip 24 cores (Faber Castell)
- 1 apontador com depósito
- 2 borrachas macias
- 1 caixa de giz de cera – 12 cores
- 1 estojo de canetinhas hidrocolor
- 1 tubo de cola líquida (grande)
- 2 tubos de cola bastão grande (Pritt)
- 1 tesoura sem ponta (Mundial)
- 1 régua simples 30cm
- 1 caixa de cola colorida 6 cores com bico aplicador
- 2 revistas Picolé
-1 Gibi
-1 avental branco manga longa, para as aulas de laboratório.
-1 pincel escolar formato chato ( n° 8 ou 16)
- 1 pincel redondo (nº 2 ou 8)
- 1 camiseta grande para pintura com nome
-1 caixa pequena de material dourado de madeira
- necessárie contendo: escova de dente, creme dental e
toalha de mão
- 1 flauta doce marca: Yamaha ou Suzuki – Aula de Música
Para alunos do Período Integral
- 1 caderno brochurão capa dura – 48 folhas
Obs.: No decorrer dos bimestres serão solicitados materiais
de uso pessoal para realização de experiências e propostas
na apostila

