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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
Turno Integral 2019

- 2º Ano MATERIAIS USADOS E EM BOM ESTADO PODEM SER REUTILIZADOS.
DURANTE O ANO, SOLICITAREMOS A REPOSIÇÃO DE ITENS EM CASO DE NECESSIDADE.

1 Pincel
1 Caixa massa de modelar
1 Pacote folhas de desenho A4 (máximo 150g/m)
1 Caderno com pauta
1 Folhas de EVA (qualquer cor)
1 Folha de papel crepom
1 Estojo grande (sugestão: nécessaire do Turno,
na secretaria da escola)
2 Sacos plásticos tamanho A4 sem furos
1 conjunto de têmpera guache 12 cores
1 Tubo de cola branca
1 Caixa de cola colorida (6 cores)
1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
2 Gibis
1 Livro de história infantil (faixa etária)
1 Jogo pedagógico de acordo com a faixa etária
1 Camiseta manga longa ou avental para trabalhos
manuais
1 Tubo de cola glitter ou cola brilho
1 folhas de lixa
1 jogo de canetinhas 12 cores
1 envelopes tamanho A3
4 prendedores de madeira
1 bloco de folhas A3
1 tubo de cola de silicone

1 pacote de balão número 9
1 pacote de palito para churrasquinho de madeira
2 saquinho de celofane tamanho A3

Kit Higiene:
1 nécessaire (sugestão: nécessaire do Turno, na
secretaria da escola)
1 Pacote elástico de silicone ou rabicó (meninas)
1 Escova de cabelo
1 Escova de dentes com capa
1 Creme dental
1 Protetor solar
1 Pacote de lenços umedecidos
1 Repelente (caso seja alérgico a picadas)
1 Boné

MANTER NA MOCHILA
1 Muda de roupa (calça do abrigo, camiseta, meia,
calcinha ou cueca e um par de tênis)
1 squeeze para água
Estojo utilizado no turno da tarde

Obs.: todos os materiais devem vir devidamente identificados com o nome do aluno (lápis devem ser
identificados um por um), desde o primeiro dia de aula. A entrega de todos os materiais deverá ser feita
no dia 28 de fevereiro de 2019.

