Lista de Materiais 2017
2º Ano (Ensino Fundamental)
1 – Todos os materiais devem conter etiquetas com o nome e a série do (a) aluno (a
2 – A reposição dos materiais ou materiais adicionais serão solicitados na agenda escolar
3 – Os Materiais devem ser entregues em 06/02/2017
4 - 1ª Reunião de Pais e Mestres – 20/01/2017 às 19h00
 01 agenda escolar (a ser adquirida na secretaria da escola)
 02 cadernos universitários capa dura (grande – 100 folhas)
 01 caderno universitário quadriculado (1X1 cm)
 01 avental plástico ou camiseta para pintura (tamanho maior que a criança)
 01 cartela de etiqueta branca adesiva média
 01 bloco de papel canson creme (tamanho A4)
 01 pacote de Creative Papers (LUMI PAPER)
 01 folha de color set (cor verde)
 02 folhas de EVA (1 lisa + 1 decorada)
 01 caixa de cola glitter
 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
 01 caixa de canetinhas (12 cores)
 01 caixa de giz de cera (12 cores)
 01 caixa de tinta guache (06 cores)
 01 estojo grande, contendo: 02 borrachas macia, 01 pincel grosso (nº08), 01 pincel grosso
(nº12), 01 tesoura sem ponta, 02 colas líquidas, 02 colas bastão, 01 apontador com
depósito e 03 lápis pretos.
 01 régua de 30 cm
 01 régua geométrica
 04 envelopes brancos (tamanho ofício)
 02 caixas de massinha (12 cores)
 02 potes de glitter (cores variadas)
 01 rolo de fita crepe
 02 rolos grandes de fita dupla face
 01 rolo de durex colorido
 20 sacos plásticos de tamanho ofício (grosso)

 03 pacotes de sulfite branca (tamanho A4)
 01 pacote de pinos mágicos
 01 jogo pedagógico - adequado à faixa etária
 01 livro de literatura infantil - adequado à faixa etária
 01 Dicionário de Língua Portuguesa
 02 gibis
 01 material dourado (preferencialmente de madeira)
 01 pacote de palito de sorvete
 01 pasta polionda (amarela – fina)
 02 DVD/R


01 garrafinha plástica (para água)

 02 revistas (usadas)
 01 caixa de plástico (tamanho sapato)

OBS: Nos dias da aula de Educação Física o (a) aluno (a) deverá usar tênis, trazer a
garrafinha de água e uma camiseta avulsa para trocar após a aula.

