LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL
ENSINO FUNDAMENTAL I (2º ANO) - 2019
Reunião de Pais: 06/02/2019 (4ª feira), às 18h
Início das Aulas: 04/02/2019
1 - Mochila / Lancheira
Sugerimos sem rodinhas para facilitar a organização
e transporte dentro da escola.
2 - Uniforme
* Camisa, bermuda, short saia, calça e agasalho
modelo adotado pela escola.
* Tênis preto e meia branca.
Pintar ou bordar, de forma legível o nome do aluno no Uniforme Escolar.
3 - Material Escolar Individual: (Identificar o nome do aluno em cada item e enviar na mochila do aluno)
5 Cadernos grandes de capa dura – 96 folhas
1 Caderno de Desenho Radeane sem pauta capa dura 96 folhas – Fornecedor LojaRafa
1 Caderno de caligrafia de capa dura – 40 folhas
1 Caderno pequeno brochura de capa dura vermelho – 48 folhas (Comunicados)
1 Bloco com pauta tamanho ofício
1 Pasta fina polietileno com elástico (vermelho transparente)
1 Mini dicionário da Língua Portuguesa (revisado conforme acordo ortográfico)
2 Gibis – verificar a faixa etária – referente ao ano de escolaridade (podem ser usados se estiverem em
bom estado)
2 Livros (Clube do livro) – verificar a faixa etária – referente ao ano de escolaridade (podem ser usados se
estiverem em bom estado)
1 Kit Material Dourado de madeira com 111 peças - Atividades de Matemática
1 Estojo completo (lápis, lápis vermelho, borracha, apontador, régua, cola, 1 tesoura sem ponta, marcador
de texto, canetinhas coloridas e lápis de cor). A boa qualidade do material facilita o uso diário.
1 Kit palito de sorvete colorido com 50 unidades – Atividades de Matemática
4 - Material Escolar Projeto de Trabalho: Entregar à professora no dia da 1ª Reunião de Pais (06/02/2019).
Etiquetar todo o material e colocar em uma sacola identificada com o nome completo do aluno e ano de escolaridade.
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Folhas de cartolinas dupla face – cor sortida
Folhas de papel Cartão – cor sortida
Pacotes de 500 folhas de papel ofício A4 (branco)
Bloco de papel canson – A3
Folhas de papel crepom (vermelho e branco)
Folhas de papel camurça (vermelho e branco)
Folhas de papel silueta (vermelho e branco)
Pacotes de 45 folhas de Papel Colorido Especial tipo scrapbooking
Bloco de folha A4 Canson Escolar Branco
Caixa de giz de cera grande e grosso
Tinta guache 250ml (vermelho)
Rolo de durex colorido (vermelho)
Rolo de fita dupla face
Durex largo
Cola – 1000 ml
Folhas A4 para plastificação à quente
Folhas de EVA (vermelho e branco)
Folhas de EVA com gliter (vermelho e branco)

5 – LIVROS PARADIDÁTICOS POSITIVO - Projeto Voe Alto
1º bimestre: Poeminhas sensacionais – Escritor: Alexandre Azevedo
2º bimestre: Troca de segredos – Escritor: Ronaldo Simões
3º bimestre: A Flor do Mato – Escritor: Marcelo Pimentel
4º bimestre: Um livro para a gente morar – Organizadora: Silvia Oberg
A lista de material está disponível no site:
www.radeane.com.br

