Lista de materiais 2019
2º ano
1 Agenda 2019 com dias da semana já identificados, uma folha para cada dia. (Com nome)
1 Pacote com 500 folhas papel sulfite A4
2 Apontadores com depósito (com nome)
2 Borrachas (com nome)
1 Caixa de lápis de cor (com nome em cada lápis)
3 Canetas de retroprojetor - cores diferentes (com nome)
2 Colas bastão 40g cada uma (com nome)
1 Estojo de canetinhas (com nome em cada canetinha)
3 lápis grafites
1 Tesoura sem ponta de boa qualidade (com nome)
1 Pasta polionda (fina) para lição de casa (com nome)
1 Régua 30cm (com nome)
3 Kits de massa de modelar com 12 cores (com nome)
2 Blocos romitec para recortes criativo (325x235mm, 120g/m2 c/32 folhas)
1 Blocos de papel canson A4 (branco ou creme) - Gramatura - 180g/m²
1 Blocos de papel canson A4 (branco ou creme) - Gramatura - 120g/m²
1 Caixa organizadora plástica, com tampa, resistente para guardar o material de uso diário em sala. Dimensões máximas: 36x37x35cm (com nome) ou 1 Caixa de sapato para guardar o material de uso diário
em sala
1 Caixinha de material dourado individual com 62 peças de madeira. Sugestão de loja: kalunga (com
nome)
1 Estojo (com nome)
1 Garrafa para água (com nome)
Providenciar um kit escolar básico com lápis, borracha, apontador, régua, lápis de cor...para ficar em
casa e realizar as lições de casa.
LIVROS DE LITERATURA (primeiro semestre)
Quero colo
Stela Barbieri e Fernanda Vilela
Ed: SM
Pedro vira porco - espinho
Janaina Tokitaka
Ed: jujuba
Artes
1 Lápis 6b
1 Caderno de desenho A4 com espiral
1 Pincel (chato) nº 14 ou 12

[continua… ]

Em caso de dúvidas, escreva ou fale com o Diogo:
colegioviver@colegioviver.com.br
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Lista de materiais 2019
2º ano
[… continuação]
Música
1 Pasta catálogo (etiquetada com nome do aluno)
1 Flauta doce soprano barroca (yamaha de preferência, etiquetada com o nome do aluno)
Inglês
1 Caderno para desenho (caso ainda existam folhas em branco, poderá ser usado o do ano anterior)
1 Pasta de elástico simples
Yoga
1 tapete de yoga (mat) (com nome)
Para os dias que se almoça na escola
1 Necessaire contendo:
1 escova de dentes
1 creme dental

Todos os materiais devem ser identificados com o nome e série do aluno.
O material de uso individual é também de uso diário — deve, portanto, ser reposto conforme o uso e estar
sempre disponível durante as aulas.
Lembramos que as saídas à campo fazem parte de nossos planos de curso e são essenciais. Elas acontecerão
ao longo do ano letivo. Pedimos que as famílias incentivem essas atividades.
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Em caso de dúvidas, escreva para o Diogo:
colegioviver@colegioviver.com.br

versão: 27 nov 2018

