
QUANT.

1

3

1

1

1 Caderno para Caligrafia - Pedagógico - Pautas largas

2 Cadernos para CIÊNCIAS - deitado/horizontal - capa verde bandeira

1

1

1

2 Cadernos para HISTÓRIA - deitado/horizontal - capa azul claro

1

3

3

5

3

1

1

1 Estojo para acondicionar giz de cera em tecido (com nome)

1

1 Apontador com reservatório compatível com lápis jumbo (com nome)

1

1

1

1

Obs:

QUANT.

1 Cx. de lápis de cor jumbo com 12 cores -  essencial p/ 2º ano.

1 Agenda escolar - com nome

1 Giz de cera curto  12 ou 16 cores 

1

2

2

QUANT.

1

1

1

QUANT.

1

1

Os cadernos não utilizados completamente no ano letivo anterior, DEVEM continuar sendo utilizados no  ano posterior .

Pasta com aba e alça A3/20 mm  - (com nome) para alunos novos

Tesoura sem ponta 15 cm - 01 para Trabalhos Manuais - (com nome gravado)

Flauta doce Germânica Soprano - recomendável YAMAHA - p/ alunos novos (com nome gravado) para alunos 

novos

Bermuda de helanca, camiseta lisa de algodão e tênis  

Os livros de leitura serão solicitados ao longo do ano pelo professor de classe.

MATERIAL PARA AULAS DE EDUC.AMBIENTAL, EDUC. FÍSICA E MÚSICA

MATERIAL PARA LANCHE, HIGIENE PESSOAL E PROTEÇÃO

Tubos de cola branca de 90g etiquetada - (com nome) - preferencialmente "Acrilex"

1
Pincel nº 20 ou 22 - próprio para pintura em aquarela  - pelo marta e cabo avermelhado - cerdas macias para 

aulas de arte. Para alunos novos preferencialmente o 22 

Cadernos para PORTUGUÊS - deitado/horizontal - capa lilás

Cadernos para RESERVA - deitado/horizontal - sem capa - com nome

Cadernos para TAREFA - deitado/horizontal - capa azul escuro

DESCRIÇÃO

Giz de cera tijolinho com 16 cores (com nome)

Sacola de tecido para Higiene 25 x 15 cm - (com nome) para alunos novos

Sacola de tecido para Trabalhos Manuais 30 x 40 cm - com cordão para fechar, com bolso lateral e nome do 

aluno (evitar o fecho de velcro) - Alunos novos.

Toalhinha em tecido tipo americano para lanche - com nome p/ alunos novos

Aventais, capa para flauta, bola de meia, sacolas, estojos, capa para cadernos podem ser encomendados na 

escola ou confeccionadas pelos pais (com nome). As capas dos cadernos devem ser de tecido, 

preferencialmente em brim. 

MATERIAL DIVERSO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

Copo de alumínio ou inox (com nome gravado) p/ alunos novos

Cumbuca de alumínio ou inox e uma colher -  (com nome gravado) p/ alunos novos

Alcool em gel, creme dental, escova dental c/ protetor , repelente  ( com nome)

Lápis Multicor Jumbo Lyra

Capa para flauta doce soprano em tecido com cordão - com nome p/ alunos novos

Agulha  de Crochê nº 4  (com nome) 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO - SÉRIE: 2º ANO/2021

PROFESSOR(A) DE CLASSE: Regiane 

MATERIAL  PARA AQUISIÇÃO NA ESCOLA (DISPONÍVEL A PARTIR DA 2º QUINZENA DE JANEIRO/2021)

DESCRIÇÃO

Caderno HORIZONTAL p/ TRABALHOS MANUAIS - capa bege p/ alunos novos.

Agulhas sem pontas para tapeçaria nº 14

Avental de tecido para aula de Artes - com nome p/ alunos novos

Bola de meia - com nome p/ alunos novos

Caderno para DESENHO DE FORMAS - deitado/horizontal - capa amarela

Caderno para ESPANHOL - deitado/horizontal - capa rosa claro

Caderno para ÉTICA - deitado/horizontal - capa roxo

Caderno para INGLÊS - deitado/horizontal - capa rosa pink

Cadernos para MATEMÁTICA - deitado/horizontal - capa vermelha


