LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 – 2º ANO
- 01 estojo de canetas hidrográficas com 12 cores
- 01 caixa de lápis de cor com 24 cores
- 01 apontador plástico com depósito
- 06 lápis pretos nº 2
- 01 tubo de cola branca 110 g.
- 02 colas bastão 40 g.
- 01 tesoura sem ponta com nome
- 01 régua 30 cm (plástica)
- 01 pasta de elástico (para arquivar provas e atividades)
- 01 caderno grande brochura, capa dura com 100 folhas - (para Português e
Matemática)
- 01 caderno grande brochura com 50 folhas (para História / Geografia e Ciências)
- 01 pasta de elástico fina para guardar as atividades de Inglês
- 01 garrafa para água
Este material deve ser entregue para a professora na primeira semana de aula,
numa sacola, com o nome do aluno
- 100 folhas de sulfite colorida A4
- 500 folhas de sulfite A4
- 01 durex largo transparente
- 10 sacos plásticos (para arquivar atividades)

Material para uso nas aulas de Arte
- 01 caderno de desenho grande capa flexível
- 01 estojo de tinta aquarela 12 cores
- 01 folha de papel crepom (qualquer cor)
- 01 camiseta com mangas para proteger o uniforme nas aulas de arte
- 01 flanela
- 01 pasta (tipo maleta)
- 01 folha de color set vermelha
- 01 copinho plástico (para usar com tinta)
- 03 EVA (1 branca com glitter / 1 preta / 1 lilás)
- 01 cartolina branca
MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO

- Cadernos Pedagógicos do Sistema Anglo – 4 cadernos, material do Bilingual
Program English Stars

- Livros Paradidáticos - Leitura extraclasse
Livro
Autora
Editora
ISBN

Os Bichos que tive (Memórias zoológicas)
Sylvia Orthof (Ilustrações – Gê Orthof)
Editora Salamandra
8516040488

Livro
Autores
Editora
ISBN

O Raiozinho e a Furiosa
Mário Mattoso e Maurício de Sousa
Editora Melhoramentos
9788506072813

OBSERVAÇÕES

1 – Identificar todo o material com o nome completo e ano do aluno.

2 - Caso seja necessário, serão solicitados materiais complementares para uso
nas aulas de Arte.

3 – O uso do uniforme é obrigatório a partir do 1º dia de aula.

4 – Data prevista para início do ano letivo 24/01/2022.

