LISTA DE MATERIAL / 2º ano - Ensino Fundamental I
Início das aulas: 04 / 02 / 2019
Acolhida para alunos e pais de alunos novatos:
Dia: 01 / 02 / 2019 às 14h30
Comprar em papelaria:
2 cadernos grandes capa dura (s/espiral) - 96 fls.
(Língua Portuguesa e Matemática)
3 cadernos grandes capa dura (s/espiral) – 48 fls
(História, Geografia e Ciências)
1 caderno meia pauta (capa dura - com espiral - 48 fls)
6 pastas de plástico com bailarina (cor amarela)
1 pasta transparente de plástico com elástico (para uso
diário)
1 caixinha de material dourado (base 10) em madeira
(individual)
1 revista em quadrinhos da Turma da Mônica (nova)
Revistas velhas (p/pesquisa)
2 dados
10 folhas de papel quadriculado
Material de Arte:
(Favor colocar numa sacola separada)
1 pasta transparente de plástico com elástico (cor amarela)
1 pacote de Color Set Cards (tamanho A4)
1 pacote de papel peso 40 (tamanho A4)
1 pacote de papel Chamequinho – tam. A4 (amarelo)
2 folhas de cartolina dupla face (vermelha e branca)
2 tubos de cola branca
1 tela painel (30 x 20).
1 pote de tinta acrilex para tecido (qualquer cor)
1 pote de massa de modelar (qualquer cor)
1 caixa de giz de cera
1 tablete de massa de biscuit (qualquer cor)
1 lixa de parede (fina)
1 pincel batedor
OBS.: Pedimos por gentileza encapar cadernos e livros
com contact transparente e etiquetá-los com o nome do
aluno na capa e separar o material de Arte dos demais.

Estojo: material que ficará na mochila
1 tubo de cola branca.
1 cola em bastão.
1 régua de 20 cm (metal ou silicone).
2 canetas marca texto.
2 lápis, 2 borrachas e 2 apontadores.
1 conjunto de caneta hidrocor com 24 cores.
1 conjunto de lápis de cor com 24 cores.
1 tesoura sem ponta (com o nome gravado).
UNIFORME (USO OBRIGATÓRIO):
Uso Diário: Camisa da escola / Calça Bailarina ou Calça
Capri com slogan da escola (para meninas) e bermuda
(para os meninos).
Educação Física: Camiseta da escola / Calça Capri com
slogan da escola (para meninas) e bermuda (para os
meninos).
Inverno: Conjunto marinho com slogan da escola
Para todos os dias: Tênis cor branca, preto ou marinho.
Adquirir na Casa e Roupa:
Rua Dr. Télio Barreto, nº 268 – Centro
Tel.: (22) 2762-5965
ENTREGA DO MATERIAL
Dias: 04 e 05 / 02 / 2019 (à professora, na sala de aula)
NOS DIAS: 04 e 05 DE FEVEREIRO O HORÁRIO
DE AULA SERÁ DIFERENCIADO.
(para as professoras organizarem o material recebido)
Turno da Manhã: 7h30 às 10h30
Turno da Tarde: 13h às 16h
A partir do dia: 06 / 02 / 2019
Horário normal de aula.

Turno da manhã: 7h30 às 12h
Turno da tarde: 13h às 17h30

VIRE

LIVROS

COMPRAR PELO SITE e RETIRAR NA ESCOLA:
Didáticos: RSB - EDEBÊ = Informações no ato da matrícula, na tesouraria da escola.
O ALUNO RECEBERÁ NA ESCOLA, NO INÍCIO DAS AULAS:
PARADIDÁTICOS: Projeto “Gente que Lê”
LÍNGUA INGLESA: MATERIAL DO INTERNATIONAL SCHOOL
COMPRAR EM PAPELARIA:
Gramática = Descobrindo a Gramática de: Gilio Giacomozzi, Gildete Valério e Geonice Valéria. (Ed. FTD) Edição
2015
MINIDICIONÁRIO da Língua Portuguesa – Atualizado conforme a Reforma Ortográfica.

