Kinder | 2º ano (alunos novos)

MATERIAL APOSTILADO:
Sistema UNO Internacional (Site Unoi)
MATERIAL DE ROBÓTICA
Zoom Education (Site Zoom Education)
PARADIDÁTICOS:
DUBUC, Marianne. Lá vem o ratinho carteiro. São Paulo: Melhoramentos,
MACHADO, Ana Maria. Jabuti sabido e macaco metido. São Paulo: Companhia das letrinhas.
LUCINDA, Elisa. A dona da festa. Rio de Janeiro: Galera Record.
MATERIAS COMPLEMENTARES:
01

Caixa de massa de modelar Soft - caixa com 15 cores

01

Folha de E.V.A. brilho - 40x60 (ROXO)

01

Folha de E.V.A. lisa - 40x60 (BRANCO)

02

Blocos com 20 folhas de papel A4 - 150g

01

Pacote com 100 folhas de sulfite 75g (BRANCO)

01

Pacote com 100 folhas de papel sulfite A4 - 75g - (ROSA)

01

Pacote de massa de E.V.A. - Tipo Foamy (BRANCA) - Trazer quando solicitado

05

Pregadores de roupa de madeira

01

Pacote de bexigas com 50 unidades (LARANJA)

MATERIAS DE USO PESSOAL:
01

Agenda diária (1 dia por página) capa dura, em espiral simples, medindo 14cm X 19cm

02

Apontadores com depósito

02

Borracha branca nº 20

06

Lápis grafite nº 2 (não será permitido o uso de lapiseira)

Kinder | 2º ano (alunos novos)

01

Caderno pedagógico quadriculado grande (1cm) capa dura (brochura - 40 folhas)

01

Caderno de linguagem brochura tamanho universitário e capa dura - 96 folhas - AMARELO

01

Caixa com 24 cores de lápis de cor

01

Camiseta tamanho adulto para pintura

02

Colas bastão 90g

01

Cola líquida branca 100g

01

Estojo

01

Flauta doce barroca - Yamaha soprano (alunos novos)

01

Jogo de canetinhas ponta fina

01

Caixa de material dourado - individual (pode ser o utilizado no 1ºano)

01

Pasta de plástico fina com aba e elástico (AMARELO)

01

Pincel nº 12

01

Régua de 15 cm

01

Tesoura escolar sem ponta

01 Bolsa para guardar objetos de higiene (tipo necessaire) com um copo plástico para higiene,
um creme dental, uma escova dental e uma toalha de boca.
01

Garrafa para água, tipo Squeeze

Recordamos que o Uniforme diário consta de camiseta ou bata do colégio; calça, bermuda ou
short saia do colégio; agasalho do colégio; meia branca, preta ou azul marinho lisa; tênis preto,
branco ou azul marinho; todos identificados com o nome do(a) aluno(a).
O Uniforme de Gala pode ser encomendado com D.Cida (99654-9210) ou D.Iraci (3336-2381)
Os materiais deverão ser identificados com o nome do(a) aluno(a).

