LISTA DE MATERIAL PESSOAL DO ALUNO – 2º ANO
01 - Caderno pequeno para matemática quadriculado – 96 folhas;
02 - Cadernos pequenos de linguagem de 96 folhas (brochura com capa dura);
02 - Apontadores;
03 - Borrachas brancas;
06 - Lápis pretos;
01 - Tubo de cola líquida (90g.);
04 - Tubos de cola bastão grande;
01 - Régua transparente;
01 - Caixa de lápis de cor grande ( 12 cores );
01 - Tesoura sem ponta;
01 - Pasta com elástico (fina);
01 - Caixa de giz de cera ( grande );
01 - Estojo de caneta hidrocor;
01 - Caixa de massa de modelar ( 12 cores );
01 - Caderno de caligrafia pequeno;
01 - Revista velha;
01 - Pote de margarina vazio;
01 - Lata de extrato de tomate vazia ( pequeno);
01 - Caixa de material dourado com 111 peças;
01 - Livro de literatura com escrita em caixa alta (pode ser usado);
02 - Estojos com zíper;
01 - Pasta com 50 plásticos (tamanho ofício);
01 - Pacote de palito de picolé;
01 - Jogo educativo;
01 - Revista de palavras cruzadas (sugestão: Revista Picolé).
01 - Pote de tinta guache grande de 250 ml ( azul, amarelo ou vermelho);
01 - Pincel chato Nº 10;
01 - Novelo de lã.

* As apostilas serão entregues na sala do(a) aluno(a), após confirmação do
pagamento, no 1º dia de aula. (Não serão entregues as apostilas no balcão da
secretaria, somente em sala.)
É obrigatória a compra da apostila para o início das aulas.
OBS: Todo o material deverá ser entregue na quinta-feira (31/01/2019),
etiquetado com o nome e série do aluno, inclusive os lápis de cor, preto,
borrachas, canetinhas e tesoura.
Os uniformes também deverão ter nome e série do aluno.

VALOR DAS APOSTILAS PARA 2019

APOSTILA DO 2º ANO - EF

4 VEZES DE R$ 180,00

