
Lista de Materiais – Artes 2021                            2º ano do Ensino Fundamental 

Às famílias dos alunos do 2º ano,

Em  virtude  do  trabalho  realizado  de  forma  alternada  presencialmente  e  por  meio  de
videoconferência, estamos entendendo que será importante os alunos e alunas terem um material
básico e pessoal disponível em casa: uma “Caixa de Artes”.

A “Caixa de Artes” seria utilizada apenas nas aulas por videoconferência e conteria alguns
itens básicos em casa que costumamos ter no ateliê da escola, seja para atividades específicas,
seja para livre uso das crianças nos momentos de produção. 

Uma caixa de sapatos parece ser suficiente para acomodar a grande maioria dos itens
indicados na lista abaixo e poderá ser transportada pelas crianças, com certa comodidade, para o
local de onde acompanharão a aula.

Fiquem à vontade para acrescentar materiais ou substituir certos itens por similares.

Materiais:

● 1 pacote/bloco de papéis coloridos A4 de cores diversas
● 1 tesoura sem ponta
● 1 rolo de fita crepe
● 1 tubo pequeno de cola branca
● 1 rolo pequeno de barbante 
● 1 conjunto de canetinhas
● 1 conjunto de lápis de cor
● 1 estojo de aquarela de 12 cores
● 1 kit de tinta guache de 6 cores 
● 2 pincéis redondos e macios (tigre nº  6, 8 ou 10)
● 2 lápis grafite 6B + apontador
● 2 canetas Pilot preta ponta 0.2 
● pano de limpeza + copinho plástico + colher pequena
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