Escola de Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio São Paulo

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL - 2º ANO – 2018
A entrega do material será no dia 24/01/2018, na Escola.
04 cadernos de capa dura, brochura, grandes, VERMELHO (02 de 96 fls/ 02 de 48 fls)
01 caderno de 96 folhas, de capa dura, brochura, VERMELHO, pequeno, para
recados
01 pasta plástica polionda de 4 cm, VERMELHA, para organizar material na mochila
01 pasta plástica polionda grande, AZUL, de 5 cm
01 caixa de lápis de cor de 24 cores
01 estojo de canetinhas hidrocor com 12 cores
02 caixas de massa para modelar com 12 cores
08 lápis grafite nº 2
01 régua de 20 cm, em plástico transparente
02 borrachas brancas
01 apontador com depósito (identificado)
01 tesoura pequena de ponta arredondada
03 tubos pequenos de cola branca
01 caneta marca texto - somente amarela
01 estojo para guardar lápis e outros materiais com 2 ou 3 divisórias de tecido
02 gibis da turma da Mônica para leitura, em condições de uso. Não precisa ser
novo, nem colocar o nome.
02 revistas Passatempo Picolé (nova) - adequada à faixa etária
01 jogo: jogo de cartas (mico) ou quebra-cabeça
01 ábaco escolar com 100 bolinhas
01 dicionário Sugestões: 01) MINIDICIONÁRIO LUFT – Celso Luft – Editora Ática
02) MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA – Silveira Bueno – FTD

Obs.:
1. TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS UM A UM. Para
os lápis, o ideal é lascar a madeira e escrever o nome com caneta. Atentar-se
a cor estabelecida para os cadernos, caso contrário serão devolvidos
para ser encapados.
2. Os materiais em bom estado (como lápis de cor, canetinhas, tesoura, etc.)
poderão ser reaproveitados.
3. Indicamos o uso de mochila de rodinhas.
4. Os livros paradidáticos, que serão adotados para o desenvolvimento dos
projetos trimestrais serão os seguintes:
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1) QUERO ABRAÇO, O QUE É QUE EU FAÇO? – Jeanne Willis e Tony Ross, trad.
Ana M. Machado – Editora FTD - (livro adotado em 2017 – pode ser emprestado)
2) POESIAS PARA A PAZ -Cesar Obeid e Jonas Ribeiro – Editora do Brasil
3) O CARTEIRO CHEGOU – Janet & Allan Ahlberg – Companhia das Letrinhas –
(livro adotado em 2017 – pode ser emprestado)
A compra dos livros é de responsabilidade dos pais.
Todos os exemplares deverão ser entregues devidamente IDENTIFICADOS junto com o
material escolar.

LISTA DE MATERIAL PARA ARTES
01 folha de E.V.A. - qualquer cor
01 folha de E.V.A – com glitter
01 pote de glitter – qualquer cor
500g de fibra siliconizada
01 bisnaga de gel acrílico medium
30 cm de juta
02 botões grandes e coloridos
01 novelo de linha para bordar – qualquer cor
01 pincel chato nº 14
01 pincel fino para contorno
01 lixa de parede 120º
30 cm de feltro na cor _____________
05 pacotes de palitos de sorvete de cor natural contendo 100 unid. em cada pacote
01 caixa de lápis de cor aquarela de 12 cores
01 pacote de penas coloridas
01 tábua de cozinha simples e pequena de madeira
01 camiseta, de tamanho maior que a criança, para proteger uniforme durante as
aulas de arte (pode ser usada)

MATERIAL DE HIGIENE
1 plástico para tomar lanche (tipo americano)
4 caixas de lenços descartáveis, identificados, para ficar na sala
1 garrafa squeeze, para água, identificada, (manter na mochila diariamente).
Obs: O estojo de higiene contendo: creme dental, escova dental e toalhinha é de
responsabilidade da família que deverá mantê-lo organizado e higienizado
diariamente.

