Unidade I - Lista de Material Escolar – Ensino Fundamental - 2º ano
03 Cadernos brochura grande 96 folhas (capa dura - amarelo)
01 Caderno brochura pequeno 48 folhas (capa dura - amarelo)
Início das Aulas
01 Caderno de desenho de capa dura espiral de 48 folhas
01 Caneta marca texto amarela
26/01/2017
01 Caixa de lápis de cor
01 Conjunto de canetas Hidrocor
Reunião de Apresentação
01 Régua transparente – 30 cm
do Corpo Docente
01 Estojo
24/01/2017
01 Apontador com depósito
01 Borracha branca (repor quando necessário)
Período da Manhã – 13horas
04 Lápis pretos (repor quando necessário)
Período da Tarde – 15horas
01 Tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina) – gravar nome
02 Colas líquidas grande (Tenaz) - (repor quando necessário)
02 Colas bastão grande (Pritt) - (repor quando necessário)
01 Pasta polionda (2cm amarela)
01 Kit de Material Dourado em EVA ou madeira – (Composto por: unidade, dezena e centena)
02 Pinceis nº 08 e nº 16
Material Coletivo:
01 Bloco de desenho branco A4 140g/m2 - Canson
01 Caixa de cola gliter
01 Pacote de palito de sorvete
01 papel crepon
01 Fita durex transparente largo
01 Pote de tinta guache 250ml – Acrilex
700 Folhas de papel sulfite A4 branca
10 Folhas de papel almaço
50 Folhas de linguagem
ATENÇÃO
Sugerimos que os cadernos e livros sejam encapados com plástico transparente para melhor conservação
e fácil identificação. Os materiais deverão vir etiquetados com nome e ano (série), os que forem de uso diário,
deverão permanecer na mochila do aluno.
O material didático desta folha deverá ser adquirido antes do início das aulas, alguns itens no colégio e
outros em livrarias. O material de uso coletivo deverá ser entregue ao colégio até o dia 27/01, após esta data
será cobrado o valor de R$ 70,00 referente ao mesmo.
No Colégio Rama:
1 agenda escolar personalizada, apostilas Anglo e apostilas extras.
Material Cemasp – Dinâmica Musical
Em livrarias:
Livro de inglês
Shine On! 2 – Student Book & Extra Practice / (ISBN 978-0-19-400129-8)
Helen Casey - OXFORD (with Online Practice)
Livro de caligrafia
Eu gosto mais: Caligrafia (volume 2) (ISBN 978-85-342-4454-1)
Autora: Déborah Pádua Mello Neves
Editora Ibep
Dicionário da Língua Portuguesa
Sugestão: Michaelis Dicionário Escolar Língua Portuguesa - Editora Melhoramentos

