2º



Dia 07de janeiro: Retorno da secretaria na Unidade II – Rua São João Clímaco, 450.
Dia 28 de janeiro (Terça-feira) às 19h, Primeira reunião do ano e entrega dos materiais coletivos. Srs. Pais com relação
ao material coletivo, favor identificar somente a sacola com o nome e série do aluno.
INÍCIO DAS AULAS: DIA 03 DE FEVEREIRO
Quant.
01

Material de uso Individual
Agenda escolar diária 2020, 1 página por dia, espiral, tamanho 130x188

01

Apontador com lixeirinha para lápis jumbo ( * )

02

Borrachas branca ( * )

03

Lápis preto triangulares ( * )

01
01

Caderno Brochurão 96 folhas 200 x 275
Caderno Brochurão quadriculado (1x 1 cm) 96 folhas 200 x 275

02

Cadernos Brochurão Caligrafia 48 folhas 275x200

01

Caderno de cartografia grande (60 fls) sem folha de seda capa dura

01

Caixa de Lápis de cor triangular (12cores) ( * )

01

Jogo de canetinhas hidrográficas (12 cores)

01

Giz de cera 12 cores (Sugestão: Giz de cera retrátil) ( * )

03

Colas bastão (tamanho médio) (sugestão: pritt ou acrilex) ( * )

03

Tubos de colas branca (100 g) ( * )

01

Tesoura escolar sem ponta ( * )

01

Régua 15 cm ( * )

01
01

Estojo grande com zíper com três divisões

01

Pasta fina de plástico com elástico (comum): cor azul

01

Caixa de Material Dourado de madeira (Individual)

01

Bolsinha com zíper para guardar o material dourado

01

Avental plástico para pintura

01

Caderno de música pautado, espiral, vertical (96 folhas) 200x275

01

Pasta com elástico para guardar o caderno de música azul

01

Flauta doce barroca Yamaha (identificada com o nome do aluno)

Quant.
2

Folhas de Papel de foto A4 gramatura 180

Pasta fina de plástico com ferragem (comum): cor azul

Material de uso de Arte Coletivo

2

Folhas de Papel de foto A4 gramatura 135 adesivo

10

Envelopes brancos (carta) (114 x 162)

15

Saquinhos Oficio A4 com furos (Grosso)

01

Pacote Papel sulfite A4 (500 folhas) na cor branca

01

Pacote Papel sulfite A4 (100 folhas) Colorida

01

Cola de artesão

01

Pacote Papel Eco cores 75g com 8 cores

01

Durex largo transparente

01

Saquinho de areia colorida

03

Metros Papel Kraft na cor pardo

03

Caixas de massinha com 12 cores/ Sugestão acrilex

04

Folhas de papel crepom: rosa, roxo, marrom, branco

04

Folhas de EVA: branco, bege, marrom, azul.

02
02

Metros de TNT na cor marrom

05

Revistas para recorte

02

Gibis novos infantil para leitura

Livros de histórias infantil (mínimo 25 folhas)

* OBSERVAÇÕES:

Na etiqueta, colocada no material, deverá haver somente o nome completo e a série do aluno. Outros dados serão preenchidos pela
professora se necessário.
Todos os pertences deverão conter o nome do aluno e a série, (Cada unidade). Os itens com asteriscos ( * )
deverão ser repostos pela família conforme a necessidade.
*UNIFORME ESCOLAR: A parte interna do uniforme deverá ser identificada com o nome e o
Sugestão de papelaria
Sobrenome do aluno.

Endereço: Box 24 - Rua São
João Clímaco, 577- São João
Clímaco, Horário: 9:00 às 18:30
Telefone: (11) 2946-1432

