
 
 
 
 

 
 

LISTA DE MATERIAL / 2017 

PERÍODO ESTENDIDO (MANHÃ)– 2º ANO e 3º ANO 
 
10 sacos  plásticos c/ 4 furos para pasta com trilho (tipo leitoso grosso A4) 
50 folhas de fichário 
01 bloco de papel tipo Canson A4 
10 etiquetas  (4.5 cm x 2 cm) 
01 bloco de Lumi Paper Creative 
01 bloco da Coleção “EcoCores” Moldura - 110 g/m² (medida 230mmx320mm)  - p/ meninos 
01 bloco da Coleção “EcoCores” Textura Visual - 180 g/m² (medida 230mmx320mm) – p/ meninas 
01 bloco de papel tipo “Ecocores” 110g/m2 (medida 235mmx325mm)  
01 tubo de cola branca líquida (110 ml) 
02 colas bastão (40 gr) 
02 revistas para recortar (tipo Veja, Isto é ou Época)  
02 gibis  
50 botões coloridos de tamanho médio 
01 pasta plástica com trilho tamanho A4 - 2º ano: azul e 3º ano: vermelha 
01 necessarie contendo escova de dente e creme dental (não mandar enxaguante bucal)  
01 camiseta usada (manga longa) maior do que a criança (p/ artesanato) 
01 estojo escolar completo contendo: 2 lápis grafite, 1 apontador, 2 borrachas, 1 caixa de lápis de cor, 1 caixa de 
canetas hidrocor, 1 régua, 1 marcador de texto. (ESTE SERÁ UTILIZADO NOS DOIS PERÍODOS) 
01 foto do aluno (10x15) 
01 foto do aluno (3x4) 
 
 
 
OBS.: Os pais e/ou responsáveis se responsabilizam por repor o material sempre que houver necessidade. 
 
 

 
Importante:  

 Todos os materiais deverão ser entregues, de uma só vez, no dia 23/01/2017, etiquetados com o nome e a 
turma da qual o aluno faz parte para a professora do Período Estendido. FAVOR SEPARAR MATERIAIS: 
MANHÃ E TARDE DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. 

 Serão solicitados livros paradidáticos no início de cada trimestre do ano letivo, totalizando no máximo 3 
(três). 

 Os materiais para Artesanato e Mostra Cultural serão solicitados, havendo necessidade, durante o ano letivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ATENÇÃO: Todos os itens desta lista, poderão ser encontrados na: 

SANTA RITA PAPELARIA-BAZAR-LIVRARIA 
Rua Nanuque nº 29 b. Travessa da Rua Carlos Weber na alt. do nº 1070. 

 


