
2ºANO -  ENSINO FUNDAMENTAL I
Material Escolar – 2021

NOTA: Todo o material deverá vir identificado com o nome do aluno e ser entregue no dia 08/02/2022 (terça-feira) das 8h às 11h30min e das 
13h15min às 17h na sala de aula.

         
 um caderno de caligrafia pequeno (40 folhas) com margem
 cinco cadernos pequenos (48 folhas), sem espiral, com margem
 um caderno para rascunho (48 folhas)
 dez lápis grafite identificados
 três borrachas 
 dois apontadores 
 uma régua de 30cm 
 dois tubos de cola grande (com bico fino)
 uma tesoura sem ponta 
 um jogo de canetas hidrocor
 uma caixa de lápis de cor
 uma caixa de giz de cera curto
 uma caixa de tinta guache
 um pincel chato nº 12
 dois rolos de fita durex decorada
 dois pacotes de pano perfex
 setenta e cinco folhas de sulfite 60 A4
 vinte folhas sulfite A3
 dez folhas decorativas
 um pacote de papel criativo lummi
 um pacote de papel color sete colorido A4
 um rolo de papel crepom 
 um plástico zipado transparente tamanho A4 (ofício)
 cinco balões
 um rolo de fitilho
 um rolo de fita de cetim
 um pacote de palito de picolés coloridos
 dois estojos com duas repartições em cada
 uma caixa de material dourado
 duas revistas
 duas canetas de retroprojetor 2.0 coloridas
 uma folha de EVA branca
 dois gibis (adequados à idade)
 uma pasta plástica com aba e elástico
 uma caixa de massa de modelar com 12 unidades 
 um pote identificado
 três pares de olhos articulados (tamanho grande)
 um jogo adequado para a idade
 oito sacos plásticos A4
 um guarda-chuva identificado
 dois livros infantis 
 um vidro de conserva com tampa, vazio e sem rótulo (500ml)
 um pacote de palha de madeira colorida
 um tubo de  tinta para tecido 37ml
 um metro de tecido algodão cru
 dois zíperes de 25cm
 três sacos plásticos transparentes para presente (25cm x 35cm)
 uma caixa organizadora  com pegador de plástico (37cm x 28cm x 21cm)
 duas caixas organizadoras, padrão camisa, de plástico

Livros: 
MACHADO, Ana Maria. O domador de monstros. São Paulo. FTD,  2003.
Kid’s Box 1 – Updated 2nd ed.   – Pupil’s book. Editora: Cambridge University Press (poderá ser adquirido na loja da URI)

Vestuário Padrão - Disponível na Loja da URI (prédio 7 ao lado da central de cópias)

Respeito – Amizade - 


