
LISTA DE MATERIAIS 2017
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ensino de excelência. 

Grandes resultados. 
 E as melhores recordações.

RELAÇÃO DE ITENS:

Ä01 Apontador (com lixeirinha)
Ä02 Bloco Criativo- 120g/m² - A4
Ä01 Bloco de papel branco 20 folhas, tamanho A3 - 140 g/m²
Ä02 Bloco de papel branco 20 folhas, tamanho A4 - 140 g/m²
Ä02 Borracha branca macia
Ä01 Caderno de desenho grande 70 fls - capa dura, meia pauta para produção de texto 
Ä05 Caderno de Linguagem (sugestão Tilibra Kids). Para o 2º ano: 1 para Português, 1 para Ciências, 1 para História, 1 para Geografia e 
1 para Inglês.
Ä02 Caderno de Matemática quadriculado 1x1cm
Ä01 Caixa de sapato (adulto) encapada
Ä01 Calculadora (simples)
Ä01 Caneta hidrográfica fina - jogo com 12 cores
Ä02 Cola branca comum não tóxica (tubo 45 ml)
Ä06 Cola branca em bastão
Ä02 Dados
Ä01 Durex colorido - rolo
Ä01 Estojo com ziper
Ä02 Etiqueta (folha com 30 unidades)
Ä02 Etiqueta (folha com 80 unidades)
Ä02 Gibi usado em bom estado
Ä01 Giz de cera grosso e curto (com 08 cores)
Ä01 Jogo de Material Dourado
Ä01 *Jogo educativo 
Ä01 Lápis de cor grande (caixa com 24 cores) - etiquetar todos os lápis para o 1º e 2° ano
Ä05 Lápis preto grafite HB
Ä01 Livro de Literatura Infantil, de acordo com a faixa etária e a critério da família - PARA A BIBLIOTECA DA SALA DE AULA
Ä03 Massa para modelagem (caixa com 12 cores)
Ä02 Palavras cruzadas (Sugestão: Picolé/Turma da Mônica)
Ä01 Papel Contact transparente (1 metro)
Ä02 Pacotes de papel sulfite A4 branco (100 folhas cada)
Ä01 Pasta de plástico com elástico (espessura fina)
Ä10 Plásticos para folha A4 (grosso, transparente e sem furos)
Ä20 Plásticos Zip (à venda em supermercado/ tamanho 12x17cm)
Ä01 Pote plástico para guardar massa de modelar (que caiba na caixa de sapato)
Ä01 Régua de 15cm (para ficar no estojo)
Ä01 Revista para recorte
Ä01 Rolo de etiquetas para identificação de lanches e brinquedos (tipo supermercado)
Ä01 Tesoura sem ponta (com nome do(a) aluno(a) gravado)

Material Escolar para Artes
Ä01 Argila branca - 1kg
Ä01 Caixa de carvão vegetal (médio) para desenho com 5 unidades
Ä01 Tubo de cola bastão 40 g
Ä01 Tubo de cola liquida 90 g
Ä01 Fita crepe 25X50 tartan bege

* O jogo educativo solicitado deve ser de acordo com a faixa etária e de boa qualidade, que garanta a segurança da criança ao brincar. 

Observações: 

Ä Em caso de necessidade, a reposição de materiais da lista será solicitada pela professora, via agenda. 
Ä Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em papelarias escolhidas pelos pais e/ou responsáveis. 
Ä Todos os materiais divulgados nesta lista são de uso individual e pedagógico e, portanto, deverão ser etiquetados (inclusive os lápis de cor) 
individualmente.
Ä Nomear os uniformes. 

Empresa autorizada a comercializar o material didático:
Papelaria Objetiva 
Endereço: Rua Farroupilha, 207 - Centro, São Miguel do Iguaçu - PR, 85877-000
Fone: (45) 3565-2284
E-mail: papelariaobjetivasmi@gmail.com
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