LISTA DE MATERIAIS – 2021 - ENSINO FUNDAMENTAL I - 2º ANO
Livro integrado POSITIVO: a compra será via e-commerce – o link estará disponível no site da
Escola
PROJETO: Pense Matemática (Informações na Secretaria)
01 Bloco Criativo
01 Pote vazio para massinha (pode ser de margarina)
02 Tubos de cola branca pequenas
01 Caderno de caligrafia 60 fls - tarja fina
01 Caderno de linguagem de 60 fls (brochura com margem)
03 Cadernos de linguagem de 48 fls (brochura com margem)
01 Caderno quadriculado 1x1 - com margem (fazer a margem com caneta preta ou azul)
01 Caixa de lápis de cor - (12 cores - longo)
01 Cola em bastão grande
03 Envelopes tamanho ofício branco
01 Estojo contendo 02 lápis pretos, 02 borrachas, 01 apontador com lixeira, 01 tesoura com ponta
arrendondada com nome gravado
100 Folhas de papel sulfite branco
01 Caixa de massa de modelar
01 Jogo Material Dourado individual
02 Pastas polionda – estreita (uma para uso das atividades de sala e outra para arte)
02 Livros de histórias infantis adequados para a idade
03 Revistas passatempo adequada para a idade - 1 por trimestre
01 Dicionário Júnior da Língua Portuguesa - Nova ortografia - Sugestão: Geraldo Mattos Editora: FTD
2º Ano - Material de Arte
- 1 pasta Polionda fina para armazenar trabalhos.
- 1 caixa de lápis de cor longo.
- 1 estojo de canetinhas 12 cores.
- 1 tesoura sem ponta.
- 1 régua de 30 cm.
- 1 cola bastão pequena.
*Todos os itens devem ser identificados com o nome do aluno.
AVISOS IMPORTANTES

 01/02/2021(Segunda-feira) - Início das aulas, conforme horário de cada turno;
 Os materiais deverão estar etiquetados com o nome da criança, assim como jaqueta do uniforme,
mochila e lancheira;( a entrega dos materiais será no retorno das aulas presenciais)
 Cada aluno(a) deve trazer sua garrafa de água diariamente;
 Os alunos(as) que estudaram em 2020 na ESCOLA MADRE ANATÓLIA, poderão reaproveitar
os materiais do ano anterior em 2021, comprar somente o que for necessário e de uso pessoal.
 Horário: Início 13h10min – Término 17h30min *Toda Segunda-feira aula até às 17h45
(no retorno das aulas presenciais)

SUGESTÃO ONDE ADQUIRIR MATERIAL DE PAPELARIA
AGD PAPELARIAS LTDA: Rua: Alameda Cabral, 139 – Centro – Fone: 3078-2339/3323-2339
agdpapel@gmail.com 99744-9735 – Whatsapp - ENCAPAMOS TODO O MATERIAL

