LISTA DE MATERIAL - 2022
2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I
Quant.
01
02
05
02
02
02
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
02
10
1000
100
02
02
01
02
01
02
01
20
01
01
01
05 m

Descrição
• Agenda com uma folha para cada dia.
• Apontador com depósito.
Bastões de cola de silicone (grosso).
Blocos de canson A4.
Blocos de creative paper.
• Borrachas brancas.
Cadernos de capa dura azul (50 folhas pequeno).
• Caixa de giz de cera.
• Caixa de lápis de cor.
Caixa de sapato encapada e com o nome do aluno(a).
Caixa de tinta guache.
Colas bastão grande.
Tubo de cola branca (90 gramas).
• Estojo com divisões.
Fita crepe.
Rolo fita dupla face
Rolos de durex colorido (pequeno).
Folhas de EVA sendo (5 cores variadas e 5 com glitter).
Folhas de papel sulfite (A4 para copiadora).
Folhas de papel sulfite colorida.
• Lápis preto.
Livros de histórias de acordo com a faixa etária.
Pacote de lantejoulas.
Pacote de massa de modelar.
Pacote de palito de sorvete colorido.
Pastas polionda azul fina.
Pincel redondo nº 08.
Plásticos grossos com furo.
• Régua de 30 cm.
Rolo de barbante pequeno.
• Tesoura sem ponta.
TNT amarelo (inteiros).

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DIÁRIO E OBRIGATÓRIO – 2022
2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL I
Quant.
01
01
01
01
01
01
02

Descrição
Álcool Gel.
Creme dental.
Escova de dente com protetor.
Necessaire.
Repelente.
Squezze para água.
Toalhas pequenas com nome.

Solicitamos que o material de Higiene Pessoal esteja em uma bolsa nécessaire.
Todo material marcado com uma bolinha preta fica com o aluno (a).
É proibido o uso de chinelos, rasteiras ou sandálias de saltinho. Pedimos o uso de tênis.
Todo material acima deverá constar o nome e ano do (a) aluno (a).
Os materiais deverão ser entregues no dia 28/01/2022
Início das aulas: 31/01/2022
É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME.

