“ Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz”.
(Madre Tereza de Calcutá)

LISTA DE MATERIAL –2021
2º. ANO
Uso pessoal

Uso coletivo

1 estojo simples
10 lápis pretos n°. 2
1 caixa de lápis de cor – 24cores
2 apontadores com depósito
1 conjunto de canetas hidrográficas -12 cores
4 borrachas
2 caixas de tinta guache – 12 cores
1 caixa de cola colorida – 6 cores
1 pincel grosso e 1 pincel chato
1 avental plástico ou camiseta velha grande
1 cola branca – 500g
1 tubo de cola branca – 90g
6 tubos de cola bastão
1 tesoura sem ponta com nome
3 cadernos capa dura – grande - 96 folhas
1 caderno de caligrafia – grande - capa dura
1 pasta catálogo c/ 50 sacos plásticos (para arquivo
de atividades)
1 pasta polionda média – vermelha (para lição de
casa)
1 pasta de cartolina c/ ferragem – vermelha para
arquivo de avaliações)
1squizz/garrafinha para água
1nécessaire com (caneca, escova de dente,
toalhinha, creme dental)
1 lancheira com guardanapo de tecido

2 caixas de massa de modelar – 12 cores
10 refis de cola quente- fina
2 fitas crepes
2 fitas dupla face
2 durex colorido
1rolinho de barbante
1 fitilho
1 pacote de palito de sorvete
1 pacote de etiquetas
10 envelopes pardos - tamanho oficio
100 folhas de linguagem com pauta
30 folhas de papel almaço c/pauta
500 folhas de papel sulfite A4
500 folhas de papel sulfite reciclado A4
8 folhas de papel cartão
8 folhas de collor set
8 folhas de cartolina
8 folhas de papel pardo
8 folhas de EVA
6 folhas de papel de celofane
6folhas de papel dobradura
4 revistas para recorte
1 minidicionário da Língua Portuguesa
*(Silveira Bueno – FTD)
*Sugestão

OBS: TODO O MATERIAL DE USO PESSOAL, DEVERÁ ESTAR MARCADO COM O NOME DO ALUNO.

