LISTA DE MATERIAIS – ETAPA 2 - 2021
 TODO MATERIAL DE USO PESSOAL, OS LIVROS DIDÁTICOS E DE LITERATURA, DEVEM ESTAR
IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA.



ENTREGAR O MATERIAL EM CAIXAS DE PAPELÃO (TIPO CAIXA DE PAPEL SULFITE COM TAMPA).



ALGUNS MATERIAIS DEVERÃO SER REPOSTOS, CASO HAJA NECESSIDADE.

1.

MATERIAIS ESCOLARES:



2 lápis grafite preto “jumbo”, 1 borracha branca e 1 apontador para lápis triangular “jumbo”;



1 caixa de lápis de cor triangular “jumbo” com 12 cores (de boa qualidade);



1 caixa de canetinhas 12 cores – “ponta vai e vem;



1 caixa de giz de cera grosso com 12 cores;



1 estojo com 2 divisórias;



1 caderno para desenho de capa dura de 96 fls (grande);



1 cola bastão grande;



1 tesoura de metal sem ponta de boa qualidade (colocar nome);



1 estojo de aquarela (de boa qualidade) – A criança que já tiver, poderá reutilizar;



2 gibis;



1 lupa;



1 lanterna;



3 potes de 250g de massa para modelar soft; - cores variadas



4 potes de tinta PVA – vermelho, amarelo, azul e magenta;



2 anilinas – cores variadas;



1 bloco de papel para desenho branco (tipo Canson) A3;



1 bloco de papel para desenho branco (tipo Canson) A4;



1 bloco de papel criativo colorido A4;



1 pincel fino n°4;



1 pincel n° 815 18;

2. MATERIAIS DE USO PESSOAL

(Importante identificá-los com o nome do aluno)


1 estojo contendo: 1 escova de dente, 1 creme dental e 1 toalha de mão;



1 garrafa para água;



1 avental para artes ou camiseta grande (será enviada semanalmente para higienização);



1 foto 3X4.

3. LIVROS PARADIDÁTICOS:
DIÁRIO DE PILAR NA GRÉCIA
AUTORAS: FLÁVIA LINS E SILVA – ILUSTRAÇÕES: JOANA PENNA – ED. PEQUENA ZAHAR

" ALFABETO DE HISTÓRIAS"
AUTOR: GILLES EDUAR - ED. CIA DAS LETRINHAS

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1- Manter na mochila: roupas extras para o dia, um saco impermeável para as roupas sujas, 1 toalha média,
máscaras para trocas ao longo do dia.
2- Enviar diariamente uma lancheira contendo: lanche, 1 fruta e um paninho para forrar a mesa;
3- Enviar diariamente uma mochila contendo e 1 toalha.

