“Educação: Transporte para o Futuro”

Lista de Material - 2º Ano Ensino Fundamental I - 2020
“O
O material escolar associado a uma proposta de trabalho, centrada no aluno, transforma-se
transforma
numa fonte de possibilidades para o desenvolvimento da capacidade criativa e intelectual de
nossas crianças e adolescentes”.
adolescentes”
Orientações gerais:
A partir de 11/01 entrega de materiais devidamente identificados
25 /01 Encontro de Pais 14h
26/01 Início da aulas

Material de Papelaria e Arte
Material de uso diário (dentro da Mochila)
03
3 cadernos grandes, capa dura, brochura, com 100 folhas
01
1 Dicionário da Língua Portuguesa de acordo com a nova Ortografia
01 estojo com 3 repartições
01 apontador com depósito
01 – caixa de lápis de cor, 24 cores, contendo diferentes tons de cor de pele Ex: Caras e Cores
Faber Castel
01 régua de 30
0 cm transparente
01
1 tesoura sem ponta, com o nome gravado
01
1 caixa de canetas hidrocor longo mínimo 12 cores
Itens de Proteção e Segurança Individual – COVID-19
02 mascaras para uso individual (sendo 1 no rosto e 1 reserva embalada no zip-lock
zip
ou em pote
fechado)
01 Garrafinha identificada e higienizada - de uso pessoal em nossos bebedouros.
Material de uso específico (Ficará na Escola)
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folhas papel quadriculado 1 cm X 1 cm
livro de caligrafia – ZIGUE –ZAGUE
–
– CALIGRAFIA 2.
pastas plásticas transparente com elástico de espessura fina
borrachas
lápis grafite nº 2 (não será permitido o uso de lapiseira)
tubos de
e cola bastão 40 gramas
tubos de cola líquida - 90g
Material Dourado Individual (preferencialmente de madeira)
fita métrica
alfabeto móvel de E.V.A
kg de areia colorida
piente retangular pequeno e baixo de 650ml
recipiente
livros de literatura infantil para 8 anos (doação para a biblioteca de classe)
revistas de história em quadrinhos infantil – gibi (doação para a biblioteca de classe)

01 jogo pedagógico para a faixa etária de 7/8 anos (sugestões: quebra-cabeça, jogo da
memória, formar palavras, números, blocos de construções e outros)
01 caixa de massa de modelar extra macia
01 caixa de tinta guache 12 cores
01 pote pequeno de tinta acrílica branca
01 pincel chato nº 10
01 copo dosador
Material de uso Educação Física
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metros de elástico
cabo de vassoura
bolinhas pequenas de cravo crespas para propriocepção-5,0cm
bolinhas pequenas lisa para propriocepção-5,5cm
espaguete de espuma - fino

Material de uso Inglês Gincanas e Experimentos (Ficará na escola)
01 Borrifador de água
01 rolo pequeno de barbante
01 pct de bexiga
01 par de luvas (látex ou descartável )
01 pote de sorvete com tampa(higienizado)
3 revistas e jornais para recorte (sugestões: Superinteressante, Istoé, Claudia, Pais e Filhos,
Crescer)
01 seringa (sem agulha de 20 ml)
Observações:
● Todos os materiais devem ser identificados com nome e série do aluno (Marcar
nome da criança em cada unidade de lápis e canetas)
Evite o desperdício e o consumo desnecessário, reaproveite materiais de anos
anteriores que estejam em bom estado de conservação.

