LISTA DE MATERIAL PARA 2021
ENSINO FUNDAMENTAL I – 4º ANO
01 caixa de lápis de cor grande
01 jogo de canetas hidrocor
05 lápis nº 02
01 caneta marca texto - amarela
01 tubos de cola líquida 90g
03 colas bastão grande
01 tesoura sem ponta
01 apontador com lixeira
02 borrachas macias
01 pastas plásticas com elástico - fina
02 pastas catálogo com 50 plásticos
01 calculadora simples
01 régua plástica - 30 cm
01 régua geométrica
01 estojo escolar com 3 divisórias

03 cadernos brochura grande capa dura 96 folhas
01 caderno brochura grande capa dura 48 folhas de
Inglês.
01 pacote de papel sulfite A4 com 100 folhas
01 caderno meia pauta para produção de textos
01 revista em quadrinhos em INGLÊS (GIBI)
01 revista em quadrinhos (GIBI)
01 revista para recortes

LIVROS


01 Dicionário de Língua Portuguesa (nova ortografia)
• livro PARADIDÁTICO: JOÕES E MARIAS – JOSÉ ROBERTO TORERO / MARCUS AURELIUS PIMENTA
- ED. COMPANHIA DAS LETRINHAS
• livro PARADIDÁTICO: PRENDEDOR DE SONHOS – JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA – ED. SCIPIONE

ARTE
•
•
•

1 tela de pintura 30 x 40
1 avental
1 caderno de desenho

CIÊNCIAS
• 1 Jaleco branco de manga longa
• Óculos acrílico de proteção
• Luvas cirúrgicas (o quanto forem necessárias durante o ano)
OBSERVAÇÕES:
- Materiais complementares para aulas de ARTE serão solicitados a cada projeto. E sempre que
a atividade exigir poderão ser usados de forma coletiva.
- Os materiais consumíveis deverão ser repostos ao longo do ano no estojo da criança.
- Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno.
- O uso do uniforme completo é obrigatório.
- Manter na mochila o kit de higiene pessoal (creme dental, escova e garrafinha para água).
- Reutilizar os materiais do ano anterior.
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