ESCOLA MUNDO FELIZ
R. Marechal Hermes, 895 – Gutierrez – Fone: 3337-6301
LISTA DE MATERIAL PARA O ANO LETIVO 2019 – TURMA: 2º PERÍODO
Todo o material escolar – individual e artes, poderá ser encontrado em livrarias e papelarias da cidade.
Esse material relacionado abaixo deverá ser entregue somente à professora da turma em sacola ou caixa lacrada devidamente
etiquetada, com o nome completo da criança no dia 04/02/2019.
Favor não entregar materiais na Recepção ou Secretaria.

Material Escolar Individual
◆ 01 Bloco A3 de papel 140 g (Serve somente com folhas grossas)
◆

02 Rolos de viés de tecido (1,5 cm de largura – estampado)

◆

◆

01 Jogo pedagógico (Quebra-cabeça, Monta-tudo, Jogo de Memória ou Damas – somente estas opções)
01 Tesoura de aço sem ponta com nome gravado
03 Lápis pretos nº 2
01 Borracha branca macia
01 Jogo de caneta grossa, hidrocor com 12 cores (Se necessário, pediremos reposição)
01 Jogo de caneta fina, hidrocor com 12 cores (Se necessário, pediremos reposição)
02 Canetas para retroprojetor (Preta)
01 Tubo de cola 110g líquida
05 Canetas Ponta porosa preta
02 Envelopes de papel pardo 37 x 45cm (Não dobrar nem colocar nome)
01 Caderno de desenho grande em espiral – 48 fls
03 Cadernos brochurão sem pauta, com margem e capa cartonada. (Tipo Alibombom)

◆

01 Pasta Polionda – 2 cm com elástico

◆

50 Folhas A4 Colorset– cores variadas

◆

01 Caixa de lápis de cor gigante

◆

01 Apontador para lápis gigante
10 Etiquetas brancas (código 6183)
15 Plásticos grossos sem furos (Tamanho A4)
01 Camiseta de malha, com mangas, velha, para aula de Artes

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆

500 Folhas de papel A4 branco
◆ 01 Revista em quadrinhos
◆ 01 Revista Caras (Somente esta opção)
◆ 01 Garrafa para colocar água / Uso diário. (Higienizá-la diariamente e mantê-la na mochila)
◆ Agenda Escolar (de uso obrigatório): Será adquirida na secretaria da Escola em fevereiro
Favor encapar os cadernos com plástico grosso ou contact transparente. Não colocar nome nas capas,
somente na primeira folha.
◆

LIVRO DIDÁTICO - INGLÊS (Esse material NÃO será adquirido na escola):
•
•

Bebop 3: Students Book With Parents Guide - level 3 – Lorena Peibert e outros - Editora Macmillan
Bebop 3: Activity Book

Os Livros de literatura devem ser entregues junto com o material escolar no dia 04/02/2019. Para pais veteranos os nomes dos títulos
foram entregues antecipadamente. Para novatos, favor solicitar títulos sugeridos para as professoras na primeira semana de aula.

Material de Artes – (taxa opcional na escola até o dia 31 de janeiro de 2019)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

01 Caixa de gizão de cera
01 Aquarela
01 Caixa de giz pastel
02 Guaches 250 grs (laranja,marrom)
04 Vidros de tinta plástica ou acrílica – (cores
variadas)
02 Pincéis nº 85512 / 85514
01 Trincha

◆

◆
◆
◆
◆
◆

05 folhas de papel paraná – tamanho A4
(gramatura 1.1 mm)
½
kg de cola PVA extra
01 Rolo de fita adesiva banana
01 Rolos de fita crepe
03 Folhas de papel crepom (verde, vermelho e
azul)
02 Caixas de massa de modelar soft (à base de
amido

