Lista de material escolar e de papelaria 2018
2º ano do Ensino Fundamental
Séries iniciais
2016
MATERIAL DE USO GERAL
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Apontador com depósito
Borracha macia
Caderno espiral, universitário, 96 fls, capa dura para História/ Geografia/Ciências
Caderno espiral, universitário, 96 fls, capa dura para Português
Caderno quadriculado 1x1 cm, universitário, 96 folhas, para Matemática
Caixa de lápis de cor com 24 unidades
Cola bastão
Tubos de cola branca
Estojo para acomodar lápis, borracha (simples)
Lápis-grafite preto nº 2
Pasta em “L”
Régua de 30 cm
Pasta com presilha
Sacos plásticos grossos com furos para a pasta com presilha
Metro de papel contact - transparente
Squeeze
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MATERIAL DE CONSULTA
Minidicionário da Língua Portuguesa – ( Sugestão - Silveira Bueno,
Edição revisada e atualizada – FTD )
MATERIAL DE ARTES

01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
02
05
06
05

Bloco de papel canson A 3
Lápis 6B
Tubo de cola bastão
Canetas hidrográficas (12 cores)
Caixa de giz de cera
Cartela de Aquarela Faber Castel
Caixa de tinta guache
Caixa de massinha de modelar com 12 cores
Pasta polionda grossa
Tubo de cola branca 90gr
Rolos de fita crepe – sugestão: 3M ou ADERE
Tesoura sem ponta – sugestão: Mundial 667/4 1 / 4 ou Tramontina 2700/5
Metros de fita de cetim (1cm) na cor variável
Folhas de cartolina branca
Folhas de papel color set (laranja, amarelo, rosa, preto e marrom)
Folhas de E.V.A (preto, verde, vermelho, branco e marrom)
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Folhas de papel Kraft
Hastes/bastões de cola quente (fina)
Pincéis (1 cerda chata nº 10, 1 cerda chata nº 20, 1 cerda redonda nº6 e 1 cerda
redonda nº 12)
Camiseta usada para aulas de pintura (tamanho adulto)
Caixa de sapato, adulto, encapada e identificada, para guardar o material de
artes do aluno.

LISTA DE LIVROS ADOTADOS





01 Livro de Caligrafia Coleção Zigue Zague – Volume 2 – 2º Ano – Editora Scipione
01 Livro de história infantil (livre escolha) para caixa de leitura da classe
(adequada para a faixa etária dos 6 aos 8 anos)
2 gibis.
2 revistas para recorte

 Todos os materiais deverão ser devidamente encapados e identificados com
nome completo, série e disciplina. A escola não se responsabilizará por materiais
sem identificação.
 Outros materiais a serem utilizados nas aulas de Artes serão solicitados de
acordo com a necessidade.
 Livros paradidáticos serão pedidos no decorrer do ano.

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA ESCOLA ENTRE OS DIAS

22/01/2018 E 25/01/2018
Sugestões:
*Reutilize, sempre que possível, o material dos anos anteriores.

*Experimente utilizar material reciclável (cadernos, sulfite, etc) e ajude a salvar nosso
planeta.

