LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2º ano do Ensino Fundamental I - 2019

Materiais para entregar na escola

Materiais para aula de Arte (entregar
em sacola separada)

300 folhas de sulfite - tamanho A4

01 bloco de Canson colorido criativo A4

50 folhas de sulfite 40

01 pote de tinta PVA / Fosca para Artesanato 100 ml (sem
marcar nome)

02 folhas de color set (laranja e vermelho)
02 folhas de cartolina laminada - cores: prata e vermelho
03 folhas de papel crepom: rosa, amarelo, roxo ou lilás
05 sacos plásticos transparente com 02 furos

01 estojo de Aquarela Pastilha Escolar
01 rolo de fita crepe 50 mm (larga)
01 caderno de desenho espiral sem margem

03 folhas de E.V.A. – cores: verde bandeira, marrom, preto
01 E.V.A com gliter (qualquer cor)
01 E.V.A xadrez (qualquer cor)

Material para ficar com o aluno e trazer
no 1º dia de aula (com nome)

01 rolinho de fita dupla face

02 lápis pretos nº 2

01 bloco de papel Creative Lumi Papers - neon

01 caixa de lápis de cor com 24 cores

02 sacos de presente dourados (tamanho 30x40)

01 borracha branca macia

01 jogo: Material Dourado emborrachado - colocar em pote
tampado

01 apontador com reserva

02 peças de fita de cetim 2 cm (cores variadas)
01 gibi
01 pacote de bexigas São Roque nº 9 (branco ou amarela)
01 rolo de fita crepe
01 revista Picolé ou Recreio
01 bloco universitário grande com 4 furos, pautado-barra
colorido
01 pasta catálogo transparente com 50 envelopes plásticos
(CLEAR BOOK) (Projeto de Gêneros Textuais)
02 pastas plástica grande transparente com elástico – 2 cm
de espessura

01 tubo de cola bastão
01 cola branca pequena
1 caixa de giz de cera
01 régua transparente de 20 cm
01 estojo
01 caneta marca texto amarela
01 régua geométrica
01 tesoura sem ponta, com o nome gravado
Obs.: fazer reposição dos materiais sempre que for
necessário e mantê-los sempre com nome.


03 cadernos brochurão de capa dura - 50 folhas
01 pasta com presilha transparente
01 jogo apropriado para a idade (tabuleiro, alfabetização,
quebra-cabeça, jogo da memória...)



Esses materiais deverão ser enviados diariamente
na mochila de sua criança, pois não ficarão na
escola.
Esclarecemos que as marcas citadas na lista são
apenas sugestões, devido à boa qualidade dos
produtos indicados.

- Todo material dever conter o nome do aluno, com exceção das folhas de todos os tipos.
- A escola não se responsabilizará por materiais de altos valores como estojos, canetas, bolsas, objetos eletrônicos, que são de responsabilidade
exclusiva do aluno.
Material Didático: Apostilas Sistema Etapa – deverão ser adquiridas no Instituto.

- Os uniformes são de uso obrigatório e poderão ser adquiridos nos seguintes locais:
Bambolê Uniformes – loja dentro do Colégio
Nath Confecções Loja - R. Itambé, 134 - Jardim Ipiranga, Americana - SP, 13468-560
Papelarias conveniadas:
Papelaria Colegial, Papelaria Apolo, Papelaria Tamoio, Papelaria Papel e Arte, Papelaria PROMAQ.

- Dia 22/01/2019 - Entrega de materiais para a professora no seguinte horário: 7h às 9h30 - alunos do período da manhã.
- Dia 22/01/2019 - Entrega de materiais para a professora no seguinte horário: 13h às 15h30 - alunos do período da tarde.
- Dia 22/01/2019 - Haverá uma recepção somente para os alunos novos - das 10h às 12h.
- Dia 23/01/2019 - Início das aulas para todos os alunos.

