LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
2º ano do Ensino Fundamental I – 2018
- 01 estojo grande
- 01 estojo de canetas hidrográficas (12 cores)
- 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
- 01 apontador plástico com depósito
- 02 lápis pretos nº 2
- 01 tesoura sem ponta com nome gravado
- 01 régua 30 cm (plástica)
- 01 borracha branca
- 01 cola bastão (repor sempre que necessário)
- 01 tubo de cola branca pequeno
- 01 pasta poliondas 2,5 cm (transparente) para arquivar as provas (colocar etiqueta com nome e ano do
aluno)
- 04 cadernos grandes, brochura, capa dura com 100 folhas - (01 para Português, 01 para Matemática, 01
para História / Geografia e Ciências, 01 para Inglês e Espanhol)
* Os cadernos devem ser encapados com plástico transparente ou contact transparente e identificados com
o nome do aluno.
- 01 Garrafa para água
- LIVRO DE ESPANHOL
Nuevo Recreo 2 / Editora Santillana

ISBN 9788516093822
•

ESTE LIVRO DEVE SER ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. COLOCAR ETIQUETA COM
NOME.

Este material deve ser entregue para a professora na primeira semana de aula, numa sacola, com o
nome do aluno.
- 10 folhas de papel almaço (para trabalhos que serão realizados na sala de aula)
- 10 folhas de linguagem (para trabalhos que serão realizados na sala de aula)
- 10 sacos plásticos (para arquivar provas e trabalhos)
- 500 folhas de papel sulfite A4
- 01 fita crepe
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL NAS AULAS DE ARTE
- 01 bloco de papel canson A4 branco
- 02 folhas de papel cartão (qualquer cor)
- 02 folhas de papel color set (qualquer cor)
- 01 pacote de papel Lumicolor
- 01 folha EVA verde
- 01 folha EVA preta
- 01 folha EVA com gliter verde
- 01 folha EVA com gliter azul
- 02 folhas de papel crepom (qualquer cor)
- 02 potinhos de gliter (qualquer cor)
- 01 pincel nº 10
- 01 livro de leitura infantil indicado para a faixa etária do 2º ano (este livro permanecerá na biblioteca da classe
e ficará à disposição de todos os alunos)

