LISTA DE MATERIAL - 2° ANO- 2018
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL
01 caderno de caligrafia pequeno;
02 estojos (1 novo e 1 usado);
03 lápis pretos;
02 tubos de cola branca;
01 apontador com depósito;
01 tesoura (pequena e sem ponta);
02 borrachas macias;
01 caixa de lápis de cor;
01 conjunto de canetinhas hidrocor, 12 cores;
01 régua de 30 cm resistente;
01 caixa de giz de cera;
01 livro de caligrafia Coleção Zigue Zague Vol. 1
02 cadernos grandes 96 fls - preferencialmente de cada dura com espiral e com margens;
01 Kit de Material Dourado em madeira (pode ser encontrado na Livraria da Mente e Brilhante);
01 pasta plástica com elástico fina;
01 pasta com plásticos (portfólio);
01 ábaco de pino;
01 garrafa para água.
MATERIAL PARA USO COLETIVO
50 fls A4 brancas;
02 folhas celofane transparente;
10 folhas para desenho A3;
02 folhas papel crepom;
01 fitilho;
01 pacote de palito de picolé;
03 folhas de papel cartão ou colorset (qualquer cor, tamanho cartolina);
01 pacote de lumipaper; (não reciclado)
01 pacote de folha dura A4 – desenho;
01 caixa de tinta guache;
01 pincel chato, médio ou grande;
01 perfex (para limpar o pincel);
01 pote de massa de modelar (qualquer cor);
05 folhas de E.V.A. grandes, tamanho cartolina (1 preta, 1 branca, 1 azul, 1 vermelha, 1 amarela, 1 bege);
01 cartela de figurinhas infantis adesivas (rostinho feliz, flores, animais, crianças, carros...)
01 caneta de retroprojetor preta de ponta fina;
01 Fita Paredex - EUROCEL ou 3M cor marrom opaco;
01 canetão pincel atômico;
02 lixas de fogão;
01 livrinho de literatura (menos fadas e bruxas);
01 revistas em quadrinhos (gibis);
01 revista para recorte.
Observação: Lembre-se de colocar nome em todo o material.
 O PRIMEIRO DIA DE AULA SERÁ PARA ENTREGAR OS MATERIAIS E CONVERSAR
COM A PROFESSORA.
 AULA COM ALUNO SOMENTE NO SEGUNDO DIA.

