LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 – 2º ANO E.F. I

Materiais de uso individual do
aluno: (devem vir etiquetados. O nome do (a)
aluno (a) deve estar em letra caixa alta. Ex.: MARIA,
ROBERTO).

MATERIAL DE USO COLETIVO
(Não é necessário identificar o nome)
2 blocos de papel criativo A4 – 24 folhas;
2 tubos de cola Dimensional Acrilex (tinta relevo-

2 cadernos grandes, capa dura, sem espiral, cor azul, 96

Metallic);

folhas;

1 conjunto de têmpera (6 cores);

1 caderno pequeno, capa duara, caligrafia;

3 cartolinas – cores variadas;

1 estojo com 2 divisórias;

200 folhas brancas A4;

1 apontador (c/ depósito);

1 bloco de papel canson A4 - 20 folhas;

6 lápis de boa qualidade;

5 envelopes de 8X11,5;

1 dicionário com a nova ortografia;

5 envelopes de 11X16.

2 borrachas branca;

1 pacote de palito para churrasco

2 colas bastão tam. Grande;
2 tubo de cola líquida;
1 pincel escolar Nº 10 – Achatado;
1 régua de 30 cm;
1 caixa de lápis de cor, 24 cores;
1 tesoura de boa qualidade;
2 pastas catálogo com 50 plásticos;
1 pasta com elástico
1 flauta doce Yamaha Barroca, (aula de musicalização);
Material dourado (caixa pequena)
1 tela para pintura 30cm x 20cm
Tinta guache – 6 cores;
1 camiseta adulto (velha) para aula de artes;
Canetinhas hidrocor- 12 cores;
1 fita marrom.

1)
2)

3)

Observações:
1) Todos os materiais deverão ter o nome do aluno. É importante que sejam de boa qualidade para
maior durabilidade.
2) O estojo com os materiais de uso diário como: lápis, borracha, tesoura, cola e apontador deverão
ficar na mochila do aluno.
3) Confira regularmente os materiais, durante o ano letivo, repondo-os quando necessário.
4) Materiais específicos de projetos e/ou perecíveis serão solicitados no decorrer do ano, à medida que
forem necessários.

