Núcleo Educacional Ferrazense
“38 anos dedicados ao Ensino”
2o Ano do Ensino Fundamental 2021
Lista de material de uso individual
01 - agenda escolar (livre escolha)
05 - cadernos brochurão (1 - matemática e complementos, 1 - história e geografia, 1 –
português e 1 - ciências).
01 - caderno de desenho grande milimetrado espiral (50 folhas) com capa dura
01 - monobloco tamanho A4 pautado
04 - lápis grafite nº 2
04 - borrachas brancas macias
03 - colas brancas
04 - colas bastão
01 - régua geométrica escolar
05 - sacos plásticos com 4 furos
01 - estojo
01 - conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores
01 - tesoura de corte laser sem ponta
01 - caixa de lápis de cor com 12 cores
01 - apontador com depósito
01 - régua transparente com 20 cm
02 - cartolinas brancas- folhas de EVA (cores variadas)2
01 - bloco de papel Canson A4
01 - cartolina laminada (cor de livre escolha)
01 - folha de color set (cor de livre escolha)
02 - folhas de papel cotelê ou microondulado (1 lisa e 1 decorada)
02 - fitas crepe
02 - revistas para recorte (adequada para ser utilizada na escola)
02 - livrinhos de histórias
01 - camiseta de manga curta de adulto (para aulas de pintura)
* não há necessidade de ser n 1 1
01 - cartela de etiquetas com 8 unidades
01 - bloco de papel dobradura (A4 - lumipaper fluorescente)
01 - material dourado do aluno
01 - pacote de bexigas (cores sortidas)

OBS: Escrever somente o nome completo do aluno e a série sem a turma (A, B ou
C) em todos os pertences, para facilitar em caso de perda ou extravio.
P.S.: O aluno deverá estar com todo o material de uso individual até dia 12/02/2021.

