LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL – 2º ANO – 2018
MATERIAL DO SISTEMA POSITIVO
Dentro da mochila:
(Identificado com o nome do aluno)
Estojo com: 2 lápis de escrever; 1 borracha; 1
apontador; 1 tubo de cola grande; 1 tesoura sem
ponta, 1 régua pequena, com nome gravado;
1 caixa de lápis de cor 24 cores;
1 estojo de canetinhas;
1 caixa de giz de cera;
1 caderno grande, brochura;
1 caderno brochura pequeno para Inglês
1 pincel nº 20 redondo;
1 paninho para secar o pincel;
1 pastinha com elástico.
Material Dourado Individual em MDF - 62 peças
1 mini dicionário da Língua Portuguesa
(Sugestão: Aurelinho Ilustrado – Ed. Positivo)
(Quem adquiriu no ano anterior, poderá usar o
mesmo);
Material sem identificação para ficar na Escola:
6 tintas pequenas;
2 massas de modelar soft com 12;
1 pote de massa de modelar;
1 revista e um gibi;
200 folhas de sulfite 60, branca;
25 folhas de sulfite 60, coloridas;
1 rolo de papel crepom;
2 folhas de EVA, tamanho cartolina estampada;
1 folha EVA, com glitter;
1 cola para lantejoulas
1 cartolina;
1 bloco A3 canson;
1 folha de papel celofane;
1 cola para EVA
1 rolo de fita crepe larga
1 rolo de fita larga transparente
1 jogo pedagógico 7-8 anos (com nome)
1 tubo de cola branca;
1 m de TNT colorido;

10 de sacos plásticos para pastas;
4 pacotes de lumipaper;
1 cola relevo;
1 rolo de fitilho;
5 pratinhos plásticos/descartáveis;
1 pacotes de lantejoulas coloridas grandes;
1 caixa cola glitter;
1 caixa cola colorida;
Meninas:

Meninos:

1 pacote de palitos de picolé;
10 pratinhos plásticos descartáveis;
1 folha de papel dobradura;
1 pacote de palitos de churrasco;
10 copinhos plásticos descartáveis;
1 folha de papel laminado;

Projeto Autor Presente 2018:
Após o início do ano letivo 2018 serão solicitadas
duas obras literárias uma do Projeto de
Literatura e outra do Projeto Autor Presente.
Importante:
Trazer todo o material no primeiro dia de aula, já
separados. Solicitamos no uniforme e potes de
lanche, a identificação com o nome do aluno e a
série.
ATENÇÃO:
No dia 14/02/2018 será nosso retorno, aulas das
13h e 30min às 18h.

É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME
ESCOLAR COMPLETO, DIARIAMENTE,
INCLUSIVE O MOLETOM COM EMBLEMA
DA ESCOLA.

