Lista de Material – Ano 2019

2º Ano - Ensino Fundamental
Nome da criança:___________________________________________ Data de Nascimento:____/____/___
Nome do pai:___________________________________ Nome da mãe:_____________________________
Telefone:______________________________________

Arte/ Projeto

Atividades do dia a dia

( ) 01- Placa de E.V.A. felpuda
( ) 01- Placa de E.V.A. com glitter V.M.P
qualquer cor
( ) 01- Placa de E.V.A. fina cor alegre
( ) 01- Pincel de cerdas achatadas nº 10
( ) 02- Tubos de cola branca 90g
( ) 01- Caixa de tinta guache
( ) 01- Bloco de filipinho Lume (papel
criativo para recorte)
( ) 05- Pares de olhos móveis nº 9
( ) 01- Metro de TNT (amarelo)
( ) 01- Camiseta branca do tamanho que a
criança usa.
( ) 01- Pote de cerâmica para artesanato.

( ) 05- Cadernos brochurão 48 folhas simples (grande) (não
comprar de 96 folhas)
( ) 01- Caderno pequeno pauta musical
( ) 01- Caderno de caligrafia brochura capa dura 48 folhas
grande (não comprar de 96 folhas)
( ) 01- Estojo completo (lápis de cor, borracha, apontador,
lápis preto, régua de 30cm , tesoura sem ponta)
( ) 01- Material Dourado
( ) 01- Minidicionário de Português
( )01- Minidicionário de Inglês
( ) 01- Pasta catálogo 50 folhas (conferir as folhas para ver se
estão todas em perfeito estado)
( )01- Pasta com elástico fina para folhas A4.
( ) 01 Chamequinho colorido.
( ) 01- Camiseta branca do tamanho que a criança usa.
( )01- Garrafinha de plástico para água.
Livros literários
( ) A última parada, rua do mercado.
Editora: FTD
Autora:Matt de la Peña




Higiene Pessoal
01- Toalha de rosto para uso diário.
01- Pano de prato para uso diário.

( ) Por um mundo mais bacana.
Editora: FTD
Autora: Lúcia Reis
 Caso queira, os livros estarão à venda na coordenação a
partir do dia 23/01/2019 ao dia 15/02/2019 ( venda sem
vínculo com a escola).
Livros didáticos


Início das aulas: 28/01/2019



Data de entrega do material:
24/01/2019
Horário: MATUTINO : 7h30 às 11h
VESPERTINO: 13h30 às 17h



Livro SAS – 2ª ano do Ensino Fundamental.
Agenda Personalizada

 Projeto APAE/CSCJ.
Caso queira ajudar a APAE de Porto Nacional TO, adquira a
AGENDA PERSONALIZADA na portaria do Fundamental I à
partir do dia 23/01/2019 ou na APAE, neste mesmo período.

“O essencial de nossa vida é que fique em algum lugar o fruto de nossa bondade”
Madre Anastasie

