Lista de Material 2018 - 2º ano – Ensino Fundamental
Material de uso diário e individual, repostos quando necessário e devem ser trazidos dentro da mochila no primeiro dia de aula
(29/01/2018)
















2 lápis pretos nº2
1 caixa de lápis de cor com 24 cores
1 estojo de canetinhas hidrográficas
1 cola (bastão)
1 tesoura sem ponta “Mundial”
1 borracha macia
1 apontador com depósito
1 estojo para guardar lápis de cor
1 estojo para guardar outros materiais
1 régua de 15 cm transparente
4 cadernos universitários de capa dura e em espiral (96 folhas)
1 caderno de capa dura (pequeno) em espiral (48 folhas
1 Livro de Espanhol: Editora Mi Mundo Y Yo (Livro 2) – Editora Ática
1 Dicionário da Língua Portuguesa, com o Acordo Ortográfico (para ficar na Mochila) – Sugestão: Michaellis (Editora Melhoramentos)
1 garrafinha (squeeze) com nome
Materiais que ficarão na escola e devem ser trazidos na Primeira Reunião de Pais (27/01/2018) - Sábado



















1 revista infantil de palavras cruzadas
1 gibi
10 sacos plásticos (tamanho ofício)
1 revista para recorte
1 massinha de modelar
500 folhas de sulfite
1 pasta catálogo (preta) com 20 sacos plásticos
1 pasta transparente com aba e elástico (tamanho ofício)
5 cartolinas brancas
4 folhas de papel cartão preto
2 folhas de papel camurça verde
1 bloco de Papel Canson (A4 branco)
5 folhas E.V.A. (Cor: laranja)
5 folhas de E.V.A (Cor: vermelha)
1 rolo de fita dupla face
10 folhas de EVA (cor bege)
1 flauta doce – Sistema Germânico (Yamaha)

Senhores Pais








Os produtos solicitados através de identificação de marca são apenas sugestões;
Adquirindo produtos certificados pelos órgãos competentes, você estará garantindo que seu filho usará produtos adequados e
seguros;
Tenha certeza sobre a origem e a idoneidade dos locais da compra, evitando aquisição de produtos sem garantia e com data de
validade vencida;
Todo material deverá ser identificado com o nome da criança. Não nos responsabilizamos por materiais e uniformes sem nome;
Não aceitamos entregas por papelarias;
Evitar a compra de materiais com temas infantis (Exemplo: Barbie, Ben 10, Moranguinho, etc.…), exceto estojos e mochila.
O uso do uniforme completo (calça/bermuda/camiseta/blusão) é obrigatório desde o 1º Dia de Aula. Não é permitido o uso
de sandálias e botas, somente tênis com solado emborrachado. Procure as lojas indicadas pelo Colégio. Não deixe para a
última hora.

