LISTA DE MATERIAL – 2021
2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
Atenção: Os cadernos não poderão ser espiralados e com
capas de figuras.
Cadernos
*01 cadernoazuL pequeno de capa dura – 48 fls. (c/ nome)
*07 cadernos azuis grandes de capa dura – 48 fls. (c/ nome)
*01 caderno azul grande de capa dura – 96 fls. (c/ nome)
Os itens abaixo somente serão usados no formato
híbrido ou presencial
01 massinha de modelar grande
01 gibi(novo ou usado)
01 pincel nº 06 ou nº 10
*01 resma de sulfite – A4 (Chamex)
01 pacote de papel criativo – Filipinho
01 folha de E.V.A. com glitterDourado
01 bloco de papel canson A4 – Branco
*01 pasta amarela polionda – 2 cm (c/ nome)
*01 pasta azul polionda – 2 cm (c/ nome)
*01 pasta suspensa marmorizada (para alunos novos)
*02 pastas azul Romeu e Julieta de plástico (c/nome)
*01 pasta protocolo com 50 folhas plásticas -preta(c/ nome)
01 envelope pardo 240mm x 340mm (para alunos novos)
01 lixa de parede
01 tinta guache com 6 cores
02 potes de gliter (COR OPCIONAL)
05 bandejas de isopor (tipo frios)
01 caixa de lenço

Material que deverá vir na mochila
*02 tubos de cola branca grande
*02 tubos de cola bastão grande (c/ nome)
*01 cx de lápis de cor c/ 24 unidades (c/ nome)
*01 estojo de canetinhas c/ 12 unidades (c/ nome)
*01 estojo c/ divisórias (c/ nome) (para lápis, apontador,
borracha, lápis de cor e canetinha.
*06 lápis pretos nº 02 – grafite claro (c/ nome)
*03 borrachas macias
*01 tesoura sem ponta (c/ nome)
*01 apontador com depósito (c/ nome)
*01 régua – 30 cm (dura) (c/ nome)
*01 dicionário de Português (atualizado segundo as novas
regras ortográficas) (c/ nome)
*01 squeeze(c/ nome)
*01 revista velha e 01 jornal velho
20 botões coloridos (tamanhos variados)
*01 avental(c/ nome)

Sempre que um objeto se perde e tem nome, certamente
tem o dono e fica mais fácil encontrá-lo. Por isso,
identifique todos os seus materiais.

COMUNICADO IMPORTANTE:





A lista de material – 2021 somente será entregue na escola, no início das aulas presenciais. (*)
Os cadernos deverão ser encapados com plástico transparente, etiqueta e abertura na capa e na 1ª folha.
Início do ano letivo – 01/02/2021
Formato das aulas – 2021 (poderá ser)
 On-line
 Híbrida (*)
 Presencial (*)
Toda informação a respeito do formato das aulas em 2021 será enviada na agenda ClassApp.
Direção Pedagógica.

