LISTA DE MATERIAL 2018/ Fundamental 2º ANO
Os materiais deverão ser entregues impreterivelmente nos dias 24, 25 e 26/01/2018 das 7h às 18h30, pois haverá um
profissional específico para conferência na presença de um responsável. Solicitamos que não enviem os materiais pelo
aluno a fim de evitarmos perdas e extravios.
.



Materiais que deverão ficar no Colégio

(colocar nome completo em todos os materiais)

Quantidade
5 unidades
1 unidade
1 unidade
1 unidade
3 unidades
1 unidade
1 unidade
1 bloco
2 unidades
1 unidade
2 unidades
1 unidade
1 unidade
1 pacote
1 unidade
2 unidades
1 bloco
1 unidade
1 unidade

Produto
Bastões e cola quente fino
Caderno Cartografia 50 folhas
Caderno de caligrafia 50 folhas
Caderno quadriculado (quadrado maior)
brochura
Cadernos brochuras 50 folhas
Caixa de sapato encapada
Camiseta para pintura
Canson A4
Cartolina branca
Cartolina colorida qualquer cor
Cola bastão 40gr
Dupla face
Fita crepe
Palito de sorvete
Paninho tipo perfex para limpar pincel
Papel celofane qualquer cor
Papel criativo color 120gr (325x235mm)
Pasta de elástico (NA COR AMARELA)
Pincel nº 06 redondo

Quantidade
1 de cada
2 unidades
1 de cada
1 unidade
1 unidade
1 de cada
1 de cada
1 unidade
500
1 caixa
1 unidade
2 caixas
1 pacote
1 de cada
1 pacote
I unidade
3 unidades
1 unidade
1caixa

Produto
Cartolina laminada (prata e vermelho)
Cola liquida 110gr
Color set (amarelo, vermelho e laranja)
Durex colorido qualquer cor
Durex largo
Folha de EVA (verde, bege e azul)
Folha de EVA gliter (vermelho e rosa)
Folha de EVA plush amarelo
Folhas de sulfite
Giz de cera tipo curton 12 cores
Livro de história infantil
Massinha de modelar tipo soft
Palito de churrasco
Papel crepom amarelo e pink
Papel dobradura A4 não reciclável
Pincel escolar nº 20 chato
Revista e jornal para recortes adequados a
idade criança
Tesoura sem ponta
Tinta guache 12 cores

 MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA
(estes materiais deverão ser reposto sempre que necessário pelos pais, pois irão para casa todos os dias.)
Quantidade
Produto
1 unidade
Apontador com lixeira compatível com o lápis
2 unidades
Borrachas brancas
1 unidade
Caixa de lápis de cor
1 unidade
Canetinhas hidrocor 12 cores
1 unidade
Dicionário de língua Portuguesa
1 unidade
Estojo com divisórias
3 unidades
Lápis pretos nº 2
1 unidade
Nécessaire com escova de dente + pasta de dente+ toalhinha
1 unidade
Régua de 30 cm
 ATESTADO MÉDICO
O aluno deve apresentar até 19/02/2018(segunda-feira) um atestado médico indicando estar apto para as atividades práticas de
Ed. Física, natação, judô ou ballet.

1)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
É obrigatório o uso do uniforme a partir do 1º dia de aula, devendo o mesmo ser identificado com o nome completo do
aluno;

2) Outros materiais serão solicitados ao longo do ano de acordo com a necessidade e com as
atividades desenvolvidas;
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Todo material de uso pessoal deverá ser reposto pelo responsável sempre que necessário durante o ano;
Sugestões de marcas ocorrem em função de qualidade, durabilidade e manuseio dos materiais questões consideradas
importantes para a faixa etária;
Sugerimos preferencialmente o uso de mochilas sem rodinhas, pois as crianças transportam as próprias mochilas pelas
escadas do Colégio;
Solicitamos que os materiais sejam devidamente identificados com o nome completo do aluno e a turma;
Os materiais da turma DO 2º ANO devem ser encapados na COR AMARELA.
Livros paradidáticos serão solicitados após o inicio das aulas via comunicado na agenda.
Alunos de integral devem comprar as duas listas (integral e 2º ano, pois ficam em ambientes diferentes)

 PRIMEIRA REUNIÃO DO ANO
Nossa primeira reunião para apresentação da rotina escolar do ano de 2018 será no dia 10/02/2018, posteriormente
enviaremos um comunicado com os horários das reuniões.
 TELEFONE DE CONTATO PARA AQUISIÇÃO DO UNIFORME ESCOLAR: Germano Modas- Uniformes em geral
Telefone, 40448310 (ligar para agendamento). End. Rua Araguaia, 377- Vila conceição – Diadema.

