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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2018 / 2º ano 
 
  003  cadernos na cor vermelha universitário capa dura brochura – 100 folhas  

  002  cadernos na cor vermelha universitário capa dura brochura – 50 folhas  

  001  caderno de cartografia com margem – 100 folhas (tamanho grande) 

  001  caderno caligrafia capa dura -  Tilibra – 50 folhas (tamanho grande) 

  001  estojo (lona ou nylon) 

  006  lápis pretos nº2  

  002  borrachas macias 

  001  apontador com depósito 

  001  caixa de lápis de cor (36 cores) 

   003  tubos de cola em bastão (tamanho grande) 

   003  tubos de cola branca (tamanho pequeno) 

   001  tesoura sem ponta – Mundial ou Tramontina (c/ nome do aluno gravado) 

  001  régua em poliestireno cristal  – 30cm  

  001  pincel nº14 chato 

  001  avental plástico p/ pintura 

  001  caixa de tinta guache com 12 cores 

   001  caixa de giz de cera grosso 

   001  estojo de canetas hidrográficas (12 cores – vai e vem) 

  002  blocos de papel colorido criativo CARDS 120 g/m2 

   002  blocos de papel canson branco 

  002  blocos de papel lumipaper 

  002  blocos coleção Eco Cores novaprint textura visual   

  001  dicionário de Língua Portuguesa 

  001  dicionário de Língua Inglesa  

  001  avental branco para laboratório  

 

Materiais para higiene do aluno: 

 
   001  escova de dente com protetor 

  001  creme dental 

  001  toalha de mão 

   001  estojo de tecido ou nylon para guardar materiais de higiene 

   001  caixa de lenço umedecido com álcool 

   001  Álcool em gel 

 

IMPORTANTE: 

 
Os materiais deverão ser entregues no dia 26/01/18, das 14h às 17h. 

1. É imprescindível a entrega de todos os materiais solicitados para que o aluno não seja prejudicado no desenvolvimento 

das atividades. 

2. Na falta do material o aluno não poderá emprestar do colega e deverá concluir a atividade em casa. 

3. É obrigatório identificar o nome e série do aluno, em todos os materiais, uniformes e pertences. 

4. Lembramos: materiais de boa qualidade tem maior durabilidade. 

5. É de responsabilidade dos pais substituir os materiais à medida que forem acabando. 

6. Outros materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo. 

7. Início das aulas dia 29/01/18. 

8. É obrigatório o uso do uniforme completo, desde o primeiro dia de aula. 


