
                                                         

                  LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2019

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATERIAL QUE PERMANECERÁ NA ESCOLA:

MATERIAL QUE PERMANECERÁ COM O ALUNO:
Estes materiais deverão vir com identificação (nome, disciplina e ano que cursa)

1 caderno brochurão (capa dura/96 folhas) Português
1 caderno brochurão (capa dura/96 folhas) Matemática
1 caderno brochurão (capa dura/96 folhas) Espanhol
1 caderno pasta catálogo
Os cadernos deverão ser etiquetados (Nome, Disciplina e ano que cursa)
1 caneta marca texto
1 cola grande de 90 g
1 régua  30 cm
1 estojo completo (lápis nº 2, borracha branca, lápis de cor, canetinhas, apontador)
1 tesoura sem ponta
1 mini dicionário de Português
1 mini dicionário de Português / Inglês

Os  Projetos  de  História,  Geografia,  Ciências,  Educação  Ambiental  e  Filosofia  (  Princípios  Atitudes  e
Valores), serão registrados no decorrer do processo, em folhas de monobloco (solicitadas acima).

 TODO  MATERIAL  SERÁ   USADO  DURANTE O ANO    LETIVO    E    DEVERÁ   SER    ENTREGUE    NO

COLÉGIO ATENAS   NO   PERÍODO DE     28 a 31/1/2019. 

Comunicado aos pais ou responsáveis
O uso do uniforme escolar (verão e inverno)  faz parte do cumprimento das regras normativas da

escola e favorece ao aluno o bom convívio escolar evitando comparações. Ele será vendido em confecções
próprias do ramo. Portanto, será obrigatório.

150 folhas (papel A4  - Branca)*
3 folhas (color set –  cor preta)  

1 rolo de fita crepe*
1 rolo de fita dupla face*
2 tintas (Acrilex) – para artesanato (qualquer
cor)
1 folha de papel cartão (cor preta)

1 folha de papel sulfitão ( branca) *
1 cola branca Tenaz (pequena)
2 pastas com elástico (nome e  ano que cursa
disciplina)
1 folha de papel (Paraná)
1 pacote de color  set A4 ou creative paper

fluorescente. *
1 monobloco
1 metro de contact transparente

2 livros de histórias (sugestões em anexo) 
1 revista em quadrinhos
1 palavra cruzada infantil  (Picolé/ Coquetel  ou
Guguzinho) 

3 metros de TNT  (cor preto) *
1 folha de E.V.A (qualquer cor)
1 pote de tinta guache (grande)*(cor branca)

   Material para as aulas de artes:
1 caixa de sapato identificada contendo:
1 camiseta velha (adulto)
1 pincel nº 16
1 esponja
1 escova de dentes velha
1 Toalha de rosto velha
1 copo plástico

ATENÇÃO:*para  uso  individual  em  atividades
pedagógicas.
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