LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
Fundamental I – 2º ano

1) 300 folhas de papel sulfite BRANCO – (Chamequinho –
75g/m²)
2 rolos de fita crepe Kraft
1 rolo de fita cetim (0,6)
1 pacote de papel CANSON colorido A4
2 folhas de EVA (vermelho e rosa)
4 cartelas de figurinhas adesivas (stickers)
2 gibis
1 monobloco pequeno
1 caixa de giz de massinha modelar 12 cores
1 tubo cola líquida 90gr
2 marcadores para quadro branco (azul/preto) PILOT/BIC
1 tinta alto relevo (branco / preto)
2 bastões cola quente (fino)
1 monobloco pequeno
1rolo de lastex
1 folha de papel celofane
10 botões pequenos coloridos
1 caixa de clipes colorido n°3
1 mt de tecido estampado

2) 1 mochila – recomendamos mochila com rodinha para
facilitar o acesso à sala de aula.
1 pasta brasil
1 Tesoura sem ponta
1 pasta preta para portfólio com 200 plásticos
1 caixa de cola colorida com 6 cores
1 pincel chato n°10
Penal ou estojo, lápis, borracha, apontador, lápis de cor e
régua de 30 cm.

1 estojo de canetinhas 12 cores
1 caixa de lápis de cor 12 cores
2 colas em bastão
3 revistas Coquetel Picolé passatempos educativos
(diferentes)
3) Língua Portuguesa
1 caderno de linguagem 40 folhas brochura
1 caderno capa dura brochura caligrafia TILIBRA
4) Matemática
1 caderno Quadriculado capa dura brochura TILIBRA ou
Credeal (10mmx10mm)
1 caixa de material dourado (individual 62 pçs)
1 caderno pequeno 48 folhas brochura capa dura
5) Inglês e Música
Livro Shine On 2 / Oxford
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas
1 caderno pequeno 48 folhas brochura capa dura
2 colheres de sopa com cabo de metal
6) História, Geografia / Ciências, Religião, Filosofia e arte
1 caderno pequeno 98 folhas brochura capa dura
1 caderno pequeno 98 folhas
1 caderno de desenho grande capa dura 150m/g 48
folhas
7) Alunos do Integral:
Creme dental, escova de dente, toalha de mão.
Caderno 48 folhas pequeno brochura.

OBSERVAÇÕES:





O livro integrado Positivo e o Livro de Inglês Oxford estarão disponíveis nas Livrarias Blulivro;
Todo o material escolar e uniforme deverá constar o nome completo do aluno, em local visível desde o primeiro dia de aula;
Entregar o material escolar nos dias 01 e 02 de fevereiro, diretamente para o professor.
As marcas sugeridas têm por base qualidade do material e visam atender as atividades específicas desenvolvidas no decorrer do
ano letivo.
 De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano, para
evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.
 Todos os materiais solicitados se destinam ao uso pedagógico do aluno;
 Uniforme escolar é de uso obrigatório diário. Lojas autorizadas: Loja Marly (Rua dos Caçadores) e Blubel (Bairro da Velha).
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