Lista de Material 2019
Integral B (período: manhã)
2º ano
Materiais de uso escolar:
• 02 tubos de cola bastão – 20g (sugestão: Pritt)
• 01 tubo de cola líquida – 110g ou 225g (sugestão: Tenaz)
• 01 caixa de lápis de cor
• 01 caixa de canetinha
• 01 lápis de escrever
• 01 borracha
• 01 apontador com depósito
• 01 estojo
• 01 tesoura
• 02 blocos de papel Canson A4 - 140g/m2 (branco)
• 01 caderno de brochura pequeno – 48 folhas
• 02 folhas de E.V.A (cores sortidas)
• 03 folhas de E.V.A com glitter (cores sortidas)
• 03 folhas de E.V.A felpudo (cores sortidas)
• 01 caixa de sapato (adulto)
• 02 livros de Literatura Infantil (sugestões de temas: animais, frutas, cores, formas geométricas,
planeta, natureza, alimentação, família, brincadeiras, pintores, experiências científicas, higiene,
atualidades, curiosidades, datas comemorativas...) para permanecer na sala
• 02 revistas para recorte (com bastante figuras e letras grandes)
• 03 gibis de histórias infantis para permanecer na sala
• 01 avental ou camiseta velha (grande) para ser usada nas atividades com tinta
• 01 rolinho de espuma para pintura
• 01 pote de massinha 500g – (sugestão: Uti Guti – a cor que desejar)
• 01 pincel nº 08
• 01 pincel nº 18
• 01 foto 3X4 do aluno
• 01 jogo pedagógico (educativo) e identificado com nome e série, para permanecer na sala
• 05 cartelas de adesivos infantis
• 01 caneta permanente
• 01 pacote de papel umedecido
• 02 caixas de lenço de papel
• 10 saquinhos de plástico com furo A4

Materiais de higiene:
• 01 escova de dente (com capa protetora)
• 01 creme dental
• 01 estojo para colocar o kit higiene

Observações importantes:

1. Todos os materiais, inclusive lancheira, mochila, uniforme, lápis de cor e giz de cera deverão estar
identificados com o nome completo da criança e da turma.
2. Não é permitido o uso de qualquer material alheio à vida escolar: borrachas perfumadas, estojos
sofisticados, lapiseiras, joias, celulares, etc.
3. Reunião com os pais do Integral, dia 07/02/2019 às 19h00. NESTE DIA, TRAZER O
MATERIAL DO INTEGRAL COMPLETO.
4. Início das aulas dia 14/01/2019.

