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LISTA DE MATERIAL PEDAGóGIGO
ENSINO FUN9AMENTAL I . 2021

2" ANO

Matemáiico
for ocobondo

01 coixo de lápis de cor com 24 cores
OL caixa de qizão de cera
01 esto io de conetinho
O1 borrocho branco

02 colos bostão Acrilex for ocobondo

O1 tesouro
com resarvo

01 coneto mqrco texto ornorêlo

01 réqua de 15 cm

01 materiol dourado individuol reÍ.1049 (pora olunos novos ou poro quem

nõo tem
O1 aventol ou comisetão Artes com nome

de modeiro
O1 revisto em da Turma do Mônico

-AIENçÃA

Todo moteriol de
uso individuol

deveró
permonecer no

mochilo, moÍcodo
com o nomê /ono
do oluno, ficondo

sob
responsobilidode

dos pois o
reposiçõo dos

mesmos.

01 esto rcÍ.ot812
01 pasto plôtico com eldstico ozul fino (Levo e troz - liÇõo de coso

O1 coderno grande de copo duro - liso sem ilustroção - brochura 100 fLs vermelho

500 fofhos de papel sulfite branca (PreÍerêncio :Report ou Chomex)

02 blocos de papel conson (bronco) Á4
05 folhos de color set (gualquer cor)
01 pocote de EY A com qliter A4
02 coixos de mosso de modelor
04 folhos de papel crepom (guolguer cor)
01 coixo de clipes 2/O

O1 pocote de olho móvel (qranda)

O1 unidode de fito dupla foca
O1 pacote deÍita de cetim 1 cm (quolquer cor)
02 colos bostôo Ácrilex (qronde)

02 melros de contoct colorido
01 boilorino tamonho p (colchete lotonodo n"5)
03 unidodes de colo quente qrosso

01 Docote de polito de sorvete colorido
01 caneto morcodor poro retro pro.ietor - preta

USO COLETIVO



LIVROS:

LIVROS DE INGLÊS CAMBRIDGE
29 Ano AMER GUESS WHATI 1SB 9781107556522

2e Ano AMER GUESS WHAT! 1 AB W ONLINE RESOURCES 9781707556577

LIVRO DE ESPANHOL

2e Ano NUEVO RECREO 2 ED3 9788516093822 EDITORA SANTILLANA

CALIGRAFIA
2e Ano NO CAPRICHO - LETRA B 9788583920472 EDITORA FTD Quinteto

LIVROS PARADIDÁTICOS PARA 202í:
O bairro de Marcelo. - Ruth Rocha - Editora Salamandra - rsBN; 9788s16072971

A verdadeira história dos três porquinhos - Lane Smith Editora - Cia das Letrinhas-
1s8N8574062456

Horário do período da manhã
Horário do período da tarde

S""r"trri" E
e-mail da Coordenação

07h30m as 12h00m
13h00m as í7h30m

011- 963185434
potêncialÍundamentall @gmail.com


