INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/02/2021 – QUARTA - FEIRA 13h 15min

LISTA DE MATERIAIS 2021
ENSINO FUNDAMENTAL/2º ANO
Para uso diário (trazer na mochila com nome completo do estudante):

02 Cadernos pequenos de 96 folhas (aula e tema), com margem legível e aspiral
03 Cadernos pequenos de 48 folhas (Inglês, religião e espanhol). Podem ser usados os cadernos da série
anterior
Lápis de cor
Giz de Cera
01 Cola bastão
01 Régua 30cm
01 Tesoura sem ponta
01 Garrafa plástica identificada para água
01 Conj. Canetas hidrocor com 12 cores ponta média
Para uso em sala de aula(ficam na sala de aula):
01 Caderno caligrafia horizontal (Pode ser usado o caderno da série anterior)
01 Caderno pequeno de 48 folhas para registro de leitura
50 Folhas de desenho (120g/m²)
50 Folhas de ofício pautadas
01 Pacote de papel criativo Lumi 5 cores fluorescente (75g/m²)
01 Folha de EVA
01 Pasta de cartolina
01 Pasta c/sacos de plásticos (p/produções de histórias) com 50 saquinhos
01 Tubo de cola liquida
02 Pincéis (para pintura diária e para tela) – 1 fino e 1 chato
01 Conjunto de tinta têmpera
01 Crachá (alunos novos)
02 Livros de História Infantil (de acordo com a série)
02 Revistas velhas (Solicitamos que observem o tipo de revista enviada)
20 Folhas grandes A3 (120g/m²)
01 Caneta de retroprojetor cor preta
01 Cola glitter (cor a escolher)
01 Caixa de massa de modelar
01 Fita reforçada em papel Kraft corrugado 48mmx50m
05 Pratinhos de papelão (tamanho médio)
01 Jogo pedagógico (de acordo com a faixa etária)
05 Saco plástico PE ofício 4 furos
01 Pacote de palitos de picolé colorido
01 Pacote de folhas Colorido Criativo 8g/m² tamanho A3
02 Metros de TNT colorido
01 Rolo de pintar pequeno
01 Jaleco manga longa branco, com identificação do aluno, para práticas no laboratório de ciências
OBSERVAÇÃO:
a) Todo material deverá ter a identificação do aluno.
b) Os materiais deverão ser entregues para professora titular até o dia 05/03/2021.
c) No decorrer do ano letivo os alunos realizarão um trabalho referente a pintores, portanto será solicitada
uma tela e tinta para criação dessas obras, sendo que na compra em quantidade conseguimos desconto.
d) Os cadernos de inglês/espanhol/religião da série anterior, estando em condições, podem ser utilizados
nesta série dando continuidade ao trabalho.

