MATERIAL ESCOLAR 2019 – ENSINO FUNDAMENTAL
2º ano
Início do ano letivo: 11 de fevereiro de 2019.
Entrega dos materiais: SOMENTE no 2º dia de aula - 12 de fevereiro - em pacote
identificado - levar na sala de aula de seu(a) filho(a).
A lista de livros será divulgada em novembro.

Atenção, Pais e/ou Responsáveis!
Antes de comprar os itens desta lista, verifique a possibilidade de reaproveitar materiais de papelaria existentes em
casa. A ideia é usar o que sobrou do ano passado (*). Uma atitude de preservação ambiental, redução de consumo e
economia.
ITEM FORNECIDO
PELA ESCOLA NA
MATRÍCULA

AGENDA
ESCOLAR
R

ESTOJO

. agenda

ITENS - IDENTIFICADOS QUE FICARÃO SEMPRE
NA MOCHILA* DO ALUNO

Uso obrigatório. A agenda ficará sempre na mochila do aluno.

ITENS - IDENTIFICADOS - QUE
FICARÃO NO ARMÁRIO DE
SALA
. lápis de escrever - grafite HB sem borracha ou enfeite na
ponteira

QUANTIDADE

. penal simples*

01 unidade

. borracha macia - branca*

02 unidades

. apontador
com porta pontas
. cola em bastão 40 gramas
. lápis de escrever - grafite
HB - sem borracha ou
enfeite na ponteira
. tesoura

01 unidade

PAPELARIA . cola em bastão gramas

01 tubo
03 unidades
01 unidade

com nome gravado*
. lápis de cor*

. lápis para desenho - grafite 8B

01 caixa com
12 cores

. toalha base de mesa para
o lanche diário*

01

Importante: o estojo deverá estar sempre
completo e organizado.

CADERNOS

ITENS - IDENTIFICADOS - QUE
FICARÃO NA PRATELEIRA DE SALA
. caderno de linguagem - brochura capa dura - sem figura na capa COR VERMELHA - Língua
Portuguesa
. caderno de linguagem - brochura capa dura - sem figura na capa COR VERDE - Ciências da
Natureza

QUANTIDADE
01 unidade
96 folhas - grande
(200x278mm)
01 unidade
48 folhas - grande
(200x278mm)

. caderno de linguagem - brochura capa dura - sem figura na capa COR AZUL - Ciências Humanas Geografia

01 unidade
48 folhas - grande
(200x278mm)

. caderno de linguagem - brochura capa dura - sem figura na capa COR AMARELA - Ciências
Humanas - História
. caderno quadriculado universitário com margem - espiral - capa dura detalhe:  7 por 7 mm - Matemática
Evitar
comprar
caderno
cujos
quadriculados são impressos com
traços fortes e escuros e/ou com
folhas destacáveis.

01 unidade
48 folhas - grande
(200x278mm)

. caderno - meia pauta - espiral
IMPORTANTE: o mesmo usado no 1º
ano

01 unidade
96 folhas - grande
(200x275mm)

01 unidade
40 folhas horizontal
(275x200mm)

Importante: seguir as especificações dadas aos cadernos.

40

. canetinhas hidrográficas*
. aquarela - solúvel em água cores vivas
. caneta hidrográfica - ponta
grossa 850 - cor preta*
. jogo de Tangram em madeira ou
e.v.a.
. caixa de giz de cera – gizão
(grosso)
. etiquetas adesivas brancas
(simples)
. massinha de modelar
. régua plástica - transparente 30cm*
. papel sulfite A4 - folhas brancas
- gramatura 75 g
. papel tipo canson escolar A3 folhas brancas
gramatura 180 g
. bloco tipo canson escolar A4 folhas coloridas

ITENS PARA ARQUIVAR
ATIVIDADES EM FOLHA
. pasta fina para arquivo com
elástico - para tarefas de
casa em folha - COR

QUANTIDADE

07 unidades
01 unidade
02 tubos
01 jogo
com 12 cores
01 conjunto
com 12 cores
02 unidades
01
12 unidades
10 unidades
01 embalagem
com 12 cores
01 unidade
100 folhas
20 folhas
2 blocos

QUANTIDADE

01 unidade

VERMELHA
. pasta fichário*- para
arquivo das atividades
trimestrais. Sugestão: pode
ser adquirida na secretaria
da escola ou uma similar
com as medidas
33 X 25 X 05 – com
plásticos para fichário com 4
furos
PASTAS

01 unidade
+
10 plásticos

Alguns esclarecimentos:

▪ Todos os materiais necessitam de identificação. Eles serão conferidos um a um pelas professoras já na
primeira semana de aula.
Importante: Pedimos que todos os itens da lista sejam entregues no mesmo dia (12/02) para facilitar
a conferência e controle de recebimento.
A qualidade do material escolar influi em um bom resultado no trabalho do aluno.

Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola - (41) 3027- 2744

