2º Período - 2021
ATENÇÃO: excepcionalmente, devido a pandemia do Covid 19, reduziremos a lista de materiais para
o ano de 2021. Solicitaremos a reposição de algum material, se necessário, durante o ano letivo.
Entregar a partir de 21/12/2020
Material de uso em sala.

Materiais que deverão vir diariamente na
mochila com identificação do (a) aluno (a).

Materiais que deverão
ficar na mochila diariamente.


 3 capas A4, para encadernação
de projetos (frente e verso).
 3 aspirais nº 14.
 1 pasta de ferragem de papel –
vermelha.
 1 pasta catálogo com 25
plásticos grossos.
 1 pasta polionda ofício com
elástico – 2cm vermelha.
 1 tubo de cola branca – 90g de
boa qualidade.
 1 pincel chato nº 12.
 1 pote de massa de modelar –
500g – super macia ou soft.
 3 folhas de papel fotográfico
adesivo.
OBSERVAÇÃO: ESSES
MATERIAIS DEVERÃO SER
ENTREGUES EM PACOTE
LACRADO E MARCADO COM O
NOME DA CRIANÇA.

 1 garrafinha para tomar
água na escola.

1 estojo com:

 1 estojo de canetinhas Compact Color
– 12 cores.
 1 caixa de giz de cera grosso e grade –
12 cores.
 1 caixa de lápis de lápis de cor – 12
cores – BOA QUALIDADE.
 2 lápis pretos triangulares nº 2.
 1 borracha.
 1 tesoura sem ponta.
 1 apontador de ferro de acordo com os
lápis.
 1 caderno brochura de capa dura
vermelho – 48 folhas.
 1 caderno grande (capa dura) de
desenho horizontal, espiral com 96
folhas.

 1 toalha pequena para
lanche – deixar na escola.
 Roupa reserva.
 2 máscaras limpas.
 Sacos
para
máscaras
usadas.
 1 frasco pequeno de álcool
em gel.
 1
caixa
de
lenços
descartáveis.
TUDO DEVE ESTAR
IDENTIFICADO E NA
MOCHILA DIARIAMENTE!

LIVROS
 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
“LÍDER EM MIM”
 PROGRAMA BILINGUE – EDIFY

 SISTEMA ANGLO DE ENSINO
 PROJETO CIRCUITO DA LEITURA

Adquirir na ATUAL Livraria – Quadra 06, CL 03, loja 3A - Fone: 99374-5451
(ao lado do supermercado “Dona de Casa”)

“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a todo instante”.

