Girassol Creche Escola
Construindo Excelência em Educação

Lista de material individual – Ensino Fundamental - 2019 - 2° ano



Um estojo com três lápis grafite Faber Castell 6B, uma borracha dura, um apontador, um tubo de cola, uma tesoura sem ponta,
quatro canetas Paper Mate / Kilométrica (qualquer cor) e uma caneta marca texto;
Uma régua de madeira ou alumínio de 30 cm;





Uma caixa de lápis de cor com 12 unidades e 12 canetinhas hidrocores;
Dois cadernos caligráficos na horizontal pequenos com capa dura, lisa e verde;
Uma caixa de material dourado;




Uma caixa de réguas Escala de Cuisenaire (se estiver em bom estado, utilizar a mesma do ano passado);
Uma pasta de trilho transparente verde;




Uma flauta doce soprano germânica Yamaha;
Um nécessaire com creme dental, escova com protetor de cerdas, toalha de mão e uma garrafa para beber água / squeeze
(todos identificados);
Material para piscina: sunga ou maiô, touca, óculos (opcional), toalha ou roupão e protetor solar;
Uma pasta personalizada para o Projeto de Leitura (encomendar na Secretaria da Escola, caso não tenha);
Uma agenda que deverá ser adquirida na Secretaria da Escola (permitido apenas a da escola);
Uma pasta plástica verde pequena com elástico para proteger a agenda.






Os livros da editora FTD podem ser adquiridos na plataforma digital E-commerce, conforme orientação em anexo.

https://ftdcomvoce.com.br
Segue folder anexo com as informações sobre como acessar a página com número de usuário e senha.
A partir da compra, a editora fará a entrega do material, devidamente identificado, na escola.
A escola fará o contato com o responsável para que possa fazer a retirada.

Coleção Grandes Autores nos caminhos da BNCC – 2º – Editora FTD – 2018 – 1ª ed
Língua Portuguesa - Autora Isabella
Matemática – Autor Joamir

Pequeno dicionário Houaiss da língua portuguesa – Moderna -2015 - 1ª edição

Continuação

2º ano

Material didático de Inglês

LIVRO DO ALUNO OUR WORLD, CONTEÚDO ONLINE, LIVRO DE ATIVIDADES, 2 LIVROS DE LEITURA E ACESSO AO APLICATIVO
ENGLISH ZONE.
Pagamento até o dia 31/12/2018.
A partir de janeiro - 1/1/2019.

R$347,00 À VISTA OU 2X R$183,00 NO CARTÃO
R$397,00 À VISTA OU 2 X R$207,00 NO CARTÃO

Endereço para compra do material de Inglês:
Rua Professor Castilho, 110 - Campo Grande.
Telefones para contato: 3126-9548 / 98215-0858

Pedimos que todo material do aluno seja identificado. Estão liberados adesivos para as capas dos cadernos.
Na primeira reunião, serão informados os títulos de dois livros paradidáticos para serem entregues após o recesso do
carnaval.
Obs.: Disponibilizaremos declaração de comparecimento para os responsáveis que precisarem.

Reunião geral turno manhã: 05/02/19 – 9:30h (duração 1 hora)
R

Reunião geral turno tarde: 05/02/19 - 16h (duração 1 hora)

Início das aulas: 06/02/2019

EQUIPE GIRASSOL

