Lista de material 2020 – 2º ano – E. Fundamental

Material de uso pessoal do aluno (devem estar com o aluno no 1º dia de aula - em 03/02/2020):
01 lancheira com garrafa plástica
Cadernos:
01 mochila escolar
02 cadernos universitários com 96
01 estojo de três divisórias com zíper
folhas, capa dura, espiral, sem
01 apontador com depósito
desenhos.
01 borracha branca e macia
01 caixa de lápis de cor, com 24 cores
01 caderno quadriculado (1 cm X 1 cm)
01 caixa de giz de cera, fino, com 12 unidades
– Formato 200mm x 275 mm – 96
01 estojo de caneta hidrocor com 12 unidades – Faber Castell
folhas – Tilibra.
06 lápis pretos (n° 2 - com nome do aluno)
01 tesoura sem ponta com nome gravado
01 caderno de caligrafia, universitário,
02 tubos de cola branca 90 g ou cola gel (dentro de um saco
tipo ZIP, com um pano multiuso – tipo Perfex) - deixar uma em capa dura, formato 200 mm x 275 mm,
96 folhas pautadas.
casa para tarefas
01 tubo de cola bastão
01 régua de 20 cm
01 agenda escolar (com uma folha para cada dia)
Etiquetas para identificação do material
Material a ser entregue ao professor, no dia 04/02/2020 (terça-feira), com nome completo do aluno:
01 revista para recorte (Sugestão: Recreio, Crescer, Veja, Pais e Filhos)
02 gibis (tipo Turma da Mônica, Cascão ou Cebolinha)
02 livros de literatura infantil para biblioteca de classe (solicitamos aos pais que enviem livros adequados
a faixa etária do aluno)
02 pastas plásticas c/elástico, tamanho ofício, transparente
Dicionário: Minidicionário de Língua Portuguesa, conforme NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO (pode ser
usado). Sugestão: Mini-Dicionário Luft – Ed. Ática – com marca digital (índice alfabético na lateral do
dicionário).
Material a ser entregue ao professor, no dia 05/02/2020 (quarta -feira):
01 pincel achatado (TIGRE) – sugestão: no. 10 ou similar
01 bloco de papel criativo (color set com 32 folhas – tamanho A4 – 120g- ROMITEC) ou similar
20 sacos plásticos – com furos - tamanho ofício
01 pote de tinta guache – 250 ml – cores: azul ou vermelho (escolher uma cor)

Livros Didáticos: A escola adota o sistema Uno-Internacional, desta forma, a compra dos livros deve ser
realizada diretamente na editora, conforme instruções no site: www.unoieducacao.com , no item acesso
a plataforma/pagamento.

ATENÇÃO!
No início do ano, encaminharemos informações sobre os projetos de Literatura do ano. Solicitamos que
guardem em bom estado os livros paradidáticos utilizados, pois teremos nossa feira de troca de livros
usados, visando o consumo consciente.

Observações Importantes!
 Todos os materiais deverão ser entregues, sempre identificados individualmente com o nome completo
do aluno e série.
 Incentivamos sempre o uso de material já utilizado, desde que em bom estado. Por isso, solicitamos
aos pais que verifiquem no material do aluno, aqueles que poderão ser reciclados ou reutilizados,
antes de efetuarem a compra.
 Livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com nome do aluno.
 As marcas entre parênteses são apenas sugestões.
 Caso seja necessária a reposição de materiais no decorrer do ano letivo, a família será informada.

Período Integral – Lista de material apenas para alunos do Período Integral – 2º ano
Material de uso pessoal do aluno para o período integral.

Esses materiais devem ser entregues etiquetados, na 1ª reunião de pais (01/02/2020),
para a equipe do período integral, em uma sacola plástica com o nome completo do
aluno, na portaria principal (quadra) da escola.
01 Caderno de desenho espiral tamanho A4 (sem folha de seda) 48 folhas.
02 Cadernos tipo universitário com 96 folhas, capa dura, brochura, com margem e sem desenhos (para
projetos de estudo e inglês).
01 Bloco de papel criativo A3 – (Bloco ecocores 110gr A3 c/21 cores sortidas Novaprint PT 42 FL) ou similar
01 Revista para recorte
Kit de Higiene: 01 creme dental de preferência do aluno, 01 escova com protetor plástico dentro de um
ziploc, com nome do aluno.

Material de Inglês (PROGRAMA DE BILINGUISMO):
Os materiais necessários ao programa de bilinguismo serão divulgados, em janeiro, na 1ª reunião
de pais.
Material Projeto Engenhocas:
Os pais receberão as informações sobre o projeto e valores do material no início das aulas.

Lembramos que todos os materiais devem estar etiquetados, com o nome do aluno.

