EB1/PE SÃO MARTINHO
Lista de material 2º Ano B – CURRICULAR

2019/2020

1 capa de 2 argolas A4 (lombada larga)
1 capa de elásticos A4
1 cadernos A4 pautados com margem de capa preta
1caderno A4 quadriculado com margem de capa preta
1 caderno A5 pautado, com margem e capa plástica
1caderno A5 quadriculado com margem e capa plástica
1 bloco de desenho A4
1 tubo de cola líquida UHU médio
1 tubo de cola de batom UHU médio
Cores de pau
Cores de filtro
1 caneta azul e verde.
1 caneta para quadro branco (verde ou vermelha)
1 Tesoura de bicos redondos
2 lápis Nº 2 HB (de boa qualidade)
2 borrachas brancas
1 afia com caixa
5 micas
1 geoplano (de 5 por 5) e 1 caixa de elásticos coloridos
1 régua de 20 cm
1 resma de papel A4 branca
100 folhas de papel A3 (80mg)
1 cartolina cor (_____________)
1 flauta de bisel Honner (capa verde) para música
1 dicionário de Língua Portuguesa
Caderneta do aluno
Nota: Todo o material deverá vir devidamente identificado
O material da atividade curricular deve estar separado das atividades de enriquecimento.
Todo o material do ano anterior deve ser reaproveitado.

LISTA DE MATERIAL – Inglês 2.º Ano
- 1 tubo de cola UHU pequeno
-uma folha de EVA A3 (colorida)

LISTA DE MATERIAL - EXPRESSÃO PLÁSTICA PARA O 2º ANO
•

2 cartolinas (vermelha e amarela)

•

1 caixa de cores de cera

•

1 caixa de lápis de cor

•

1 caixa de marcadores de feltro

•

1 cola líquida média

•

1 cola stick média

•

50 folhas de papel de fotocópia (trazer dentro de uma mica)

•

1 bloco de desenho A3 de desenho

•

1 tubo de 120 ml de tinta acrílica ( preto ou branco)

•

1 livro de papel de lustro

•

1 barra de pasta de modelar

•

1 pincel nº6

•

1 capa de elásticos de tamanho A4 (trazer a do ano anterior)

Nota:




Deverá trazer sempre para as aulas de Expressão Plástica dentro do estojo:
lápis, borracha, apara-lápis, tesoura e uma régua pequena (material da aula
curricular).
Deverá utilizar todo o material do ano anterior em bom estado: cores de cera,
lápis de cor, marcadores de feltro e a capa de elásticos.

LISTA DE MATERIAL – BIBLIOTECA PARA O 2º ANO


1 Caderno pautado A4

