LISTA DE MATERIAIS 2019
UNIDADE TRÊS FIGUEIRAS
ANOS INICIAIS - 2º ANO

Trazer todos os materiais no 2º dia de aula, 19/02 (terça-feira).
02 cadernos universitários padrão Farroupilha;
01 caderno da letra cursiva – padrão Farroupilha;
01 estojo grande com 3 divisórias;
01 conjunto de canetas hidrocor ponta fina (12 cores)*;
01 caixa de lápis de cor (12 cores)*;
01 caixa de giz de cera curto (15 cores)*;
04 lápis preto nº2*;
03 borrachas brancas*;
01 apontador com depósito*;
01 régua de 30cm (plástico duro);
01 tubo de cola branca 110g*;
02 tubos de cola bastão 40g*;
01 caixa de cola colorida;
01 caixa de colar glitter – 6 unidades;
01 caixa de massinha de modelar (para Artes Visuais);
01 estojo de tinta guache com 6 cores – 15ml (para Artes Visuais);
01 pincel tipo chato nº8 (para Artes Visuais);
01 tesoura pequena com ponta redonda (de boa qualidade);
01 caixa de Base Dez (Material Dourado de madeira) - 62 peças;
02 revistas Picolé (passatempo) com nome;
02 revistas em quadrinhos;
01 flauta doce Germânica;
01 pasta catálogo espiral ofício – 50 sacos plásticos;
01 pasta catálogo – 20 sacos plásticos, capa em PP (para Música);
01 pasta fina transparente com elástico – tamanho A4 (para Inglês);
01 pasta fina transparente com elástico – tamanho A4 (para tema);
01 caixa plástica – tamanho ofício A4 (tipo camisa);
50 folhas de desenho A4 – gramatura 180;
50 folhas de ofício A4 – gramatura 120;
25 folhas de papel reciclado A4 – gramatura 120;
25 folhas de desenho A3 – gramatura 120;
02 pacotes de papel color set A4 – gramatura 120;

01 bloco de papel color set (colorido) A3;
01 saco plástico grosso tamanho A4 (para inglês);
01 folha de papel celofane colorida (para Artes Visuais);
10 envelopes pardos – tamanho A4 (para envio de materiais individuais às famílias);
03 envelopes tamanho cartão postal (para Inglês);
01 envelope – tamanho A3 (para Artes Visuais);
01 lousa magnética pequena com caneta e apagador (para escrita da letra cursiva);
Retalhos de tecido com estampas a escolher (para Artes Visuais).

Observações:


Identificar todos os materiais (inclusive lápis, canetinhas, giz de cera, borrachas,
apontador, tesoura e colas);



Colocar o nome do estudante nas capas dos livros, cadernos e pastas;



Não dobrar as folhas A3;



Observar o tamanho indicado de cada material;



Poderão ser solicitados materiais complementares durante o ano letivo, dependendo dos
projetos;



Usar uniforme diariamente. Para identificação, sugerimos bordar o nome do estudante ou
identificá-lo com uma caneta permanente;



Colocar no estojo os materiais com *;



Repor o material do estojo ao longo do ano letivo, sempre que houver necessidade.
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