MATERIAL ESCOLAR 2018
2º ANO –Fundamental I

































1 caderno universitário com capa dura 96 fls (natureza e sociedade)
1 caderno universitário com capa dura 96 fls (Português)
1 caderno capa dura espiral com 96 fls quadriculado – grande (Matemática)
1 caderno de desenho capa dura 96 fls com margem (Arte)
1 estojo com 3 compartimentos
4 borrachas (branca)
3 apontadores com depósito
6 lápis grafite nº 2
1 caixa de lápis de cor – 24 cores (Faber - Castell) com identificação
1 caixa de giz de cera 12 cores (acrilex)
1 caixa de big canetas hidrográficas 12 cores (acrilex)
1 tesoura (Tramontina ou Mundial) sem ponta com nome da criança
1 régua de 30 cm (transparente)
2 tubos de cola tenaz – 90g
3 tubos de cola bastão Print 40g
1 caixa de cola glitter com 6 cores (acrilex)
1 caixa de cola colorida 6 cores (acrilex)
1 caixa de tinta guache 6 cores (acrilex)
1 pacote de color set colorido A4
1 bloco de Kraft (30 folhas – A4)
1 metro de tnt (cor a escolher)
1 pacote de bexiga preta (são roque) nº 09
1 gibi
1 livro de história infantil
1 caneta marca texto amarela (Faber – Castell)
1 pacote de palito colorido (cor a escolher)
1 durex colorido
1 durex transparente (largo)
200 folhas sulfite A4 (branco)
2 revistas para recorte
3 bastões de cola quente (fina)
1 pincel pint chato leo leo n º 10, com identificação














1 pincel pint chato leo leo n º 18, com identificação
1 jogo pedagógico (Tangram, bloco lógico ou sólidos geométricos)
1 dicionário Língua Port. (Michaelis - Editora melhoramentos – SP 3º edição)
1 dicionário Língua Inglesa (Michaelis – Editora melhoramentos - SP)
1 flauta musical Yamaha (sistema germânico)
1 caixa organizadora – THE BEST BOX (28x17,7x12,3) tamanho caixa de
sapato adulto (LARANJA ou PRETA)
1 camiseta grande, usada e identificada para pintura.
Os livros paradidáticos serão solicitados durante o ano letivo, por meio de
circular.

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
01 nécessaire contendo:
Escova de dente com capa protetora
Creme dental
(Permanecem na mochila).

Os uniformes são adquiridos na AMANINE - R. João Fraissat, 127 - Siciliano,
São Paulo - SP, 05048-040

O uso do uniforme completo é OBRIGATÓRIO. Solicitamos que coloquem o
nome do aluno em todas as peças.
Data de entrega dos materiais na escola: 09/01/2018 a
29/01/2018. COM NOME E SÉRIE DO ALUNO.

Educazione Integrata LTDA – Rua Pio XI, 602/634 e 675. Tel.: 3831-6211 ou 3831-8496

Horário: 08h às 18h.

www.educazioneintegrata.com.br

