LISTA DE MATERIAIS 2020 - 2ºANO ENSINO FUNDAMENTAL
(Todos os materiais devem ser nomeados)

2° ANO
USO COLETIVO
01 gibi novo
01 bloco A4 de criativo lumi – marca Canson – 50 folhas com 05 cores
01 bloco de canson branco A3
01 bloco de canson branco A4
02 pacotes de sulfite branco A4 – 500 folhas (Chamex ou Report)
100 folhas de papel sulfite reciclado A4 (Chamex ou Report)
01 bloco vegetal 60 g/m² escolar A4 - com 50 folhas Canson
02 tubos de cola Tenaz – grande
Revistas para recortes
01 caixa de tinta a dedo – 06 cores
USO INDIVIDUAL
01 mochila
01 estojo grande de tecido ou plástico com 03 divisórias
01 jogo pedagógico indicado para a idade
02 pastas – modelo polionda na cor azul
01 pasta catálogo preta com 120 sacos plásticos
01 avental para uso do aluno – plástico
(ou camiseta usada grande - para as aulas de artes).
02 caixas de lápis de cor – 24 cores Faber Castell
01 caixa de giz de cera fino
10 lápis pretos nº 02
02 borrachas (macia)
01 borracha para segurar o lápis corretamente (stetro)
01 apontador plástico com depósito
02 jogos de caneta hidrocor (01 ponta fina / 01 ponta grossa)
01 pincel chato cerda natural n°8
01 pincel chato cerda natural n°12
01 tesoura sem ponta mundial
01 régua transparente – 30cm
04 colas bastão pritt (40 gr.)
05 cadernos capa dura - 100 folhas - Todos na cor azul
(Matemática, LP, Ciências, Histórias/Geo, Inglês)
01 caderno quadriculado
01 caderno Desenho/Cartografia
01 garrafa de água/squeeze
01 caneta esferográfica verde

ARTE:
02 pacotes de argila - 1 kg cada
01 caixa de cola colorida
01 caixa de cola glitter
02 rolos de fita adesiva kraft 50x50cm
01 rolo de fitilho (cor a escolher)
03 unidades de lixa de água n°240 – cor preta
01 pote de massa biscuit – c/ 5 barras
01 pote de massa de modelar soft – 500g
(cor a escolher)
01 pote de palito de churrasco
03 folhas papel celofane 85x100
(cores variadas)
02 pacotes de papel Color Set A4
02 rolos de papel crepom (cor a escolher)
02 pacotes de papel machê – 100g
03 folhas de papel laminado 49x59cm
(cores variadas)
01 caixa de tinta dedo – 6 cores
1 m tecido algodão cru
2 m tecido estampado – chita
01 tela para pintura 20x30cm
01 pote de tinta guache – 500 ml
(cor a escolher)
10 cartolinas brancas
HIGIENE:
01 necessaire contendo:
-01 escova de dente
-01 creme dental
01 pacote de lenço umedecido
01 pacote de lenço de papel

OBSERVAÇÕES:
 Uma boa marca prima à qualidade, a eficiência dos materiais e das atividades desenvolvidas, mas solicitamos a
gentileza de não enviar itens que não foram solicitados na listagem e façam opção por materiais que não tirem a
atenção para a principal função educativa (sem pluminhas, luzes, pingentes etc). Opte pela simplicidade e qualidade.
 É imprescindível o nome e ano do aluno em todo o material coletivo (pasta, tesoura, pincel, lápis de cor etc.).
 Os materiais de uso coletivo e de arte deverão ser entregues na escola nos dias 30 e 31/01/2020 – NOMEADOS.
 Os materiais de uso individual e de higiene deverão trazer já no 1º dia de aula – NOMEADOS.
AVISOS GERAIS:
Uniforme: será obrigatório a partir do primeiro dia de aula. Mantenham todas as peças identificadas com o nome e ano
do aluno.
Calçado: sugerimos o tênis para maior conforto e segurança.

Qualquer dúvida, estamos à disposição!
Equipe up

