LISTA DE OBJETOS PESSOAIS - 2019
2º ano
01 pasta de capa dura com 50 plásticos (para dever de casa).
01 estojo a ser mantido na mochila ao longo do ano com: 02 lápis pretos, 01 borracha, 01 apontador, 01 régua de
30 cm, 01 tubo de cola branca, 01 tesoura sem ponta, 01 caixa de lápis de cor e 01 caixa de canetinhas hidrocor.
01 vaso com planta que será solicitado ao longo do ano.
01 estojo com material de higiene (pasta, fio dental, escova de dente), que será mantido na mochila.
01 arrafinha squeeze para água (uso diário), a ser mantida na mochila e higienizada em casa diariamente.
01 bolsa térmica, contendo: 01 guardanapo de tecido e 01 gelo em gel.
 Para Artes: 01 pincel chato nº 8, 01 pincel chato nº 2, 01 caixa de giz pastel oleoso, 01 bloco para desenho de
papel Canson A4 (20 folhas de 140G) e 01 pasta com elástico.

CADERNOS PARA O 2º ANO:
02 Cadernos brochurão 96 folhas com pauta, tamanho ofício, capa dura (não pode ser espiral), um para Português
e Matemática e o outro para Educação Cósmica.
01 Caderno de Atividades: Projeto Buriti Matemática. 2º ano do Ens. Fundamental. Editora Moderna – 4º Ed –
São Paulo, 2018. Editora Moderna.
01 Caderno de Atividades: Projeto Buriti Português. 2º ano do Ens. Fundamental. Editora Moderna – 4º Ed – São
Paulo, 2018. Editora Moderna.

OS ALUNOS DO BILÍNGUE DEVEM TRAZER, ALÉM DO MATERIAL ACIMA:

 01 pasta de capa dura com 50 plásticos.

Observações:
 Uniforme, cadernos, pastas , estojos, garrafinha e todos os materias devem ser marcados com o nome do aluno e
turma.
 Ao longo do ano serão indicados dois livros de literatura.
 01 Dicionário (Houaiss, Silveira Bueno, ou Aurélio),a ser mantido em casa para apoio aos deveres de casa.
 Caso não tenha adquirido mochila, favor providenciar de material leve e pequena, para melhor organização na
sala de aula. Se possível, uma bolsa térmica que deverá ser acomodada dentro da mochila.
 O lanche deve ser de acordo com as orientações nutricionais. Lembramos que a partir de 2019 a agenda será
digital. As famílias receberão por e-mail uma orientação e uma senha da Escola em Movimento.

