LISTA DE MATERIAL – 4º ANO-2021
Materiais sugestivos de reposição (uso individual)
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
02
01
01
04
01
01
01
01
01
02

Apontador com depósito
Atlas escolar (Moderno Atlas Geográfico – Graça Maria Lemos
Ferreira)
Borracha branca (sem capinha)
Caderno brochura grande capa dura (48 folhas)
Obs.: Alunos Anglo, reutilizar do ano anterior
Cadernos brochura grande capa dura (96 folhas)
Obs.: Alunos Anglo, reutilizar do ano anterior
Caixa de caneta hidrocor (fina)
Caixa de lápis de cor
Calculadora
Caneta corretivo
Caneta esferográfica azul
Canetas marca texto
Estojo
Folha de papel quadriculado (0,5cmX0,5cm)
Lápis grafite
Mini dicionário Aurélio
Pasta com grampo transparente (com 10 plásticos)
Pasta plástica com elástico (fina)
Régua transparente dura (30cm)
Tesoura sem ponta (gravado o nome)
Tubos de cola bastão (20g)

Materiais de Arte
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Pasta espessura (+ ou – 3 cm)
Caderno de cartografia grande (48 folhas)
Obs.: alunos Anglo, reutilizar o caderno do ano anterior.
Tinta PVA 100 ml (marrom ou rosa)
Pincel fino
Pote de glitter
Pacote de lantejoula (grande)
Tubo de cola líquida
Folha de lixa (nº 80)
Caixa de sapato encapada de azul com o nome do aluno no interior da caixa

Materiais de Inglês
01
01

Caderno capa dura brochura grande (48 folhas)
Obs.: alunos Anglo, reutilizar o caderno do ano anterior.
Pasta plástica fina com elástico

Materiais de higiene e uso pessoal do aluno. Esse material vai para casa todos os dias.
01
01

Garrafinha para água
Necessaire com creme dental, toalha pequena e escova dental

Observações:
•
•
•
•
•
•

Devido a pandemia e os devidos cuidados necessários, o material escolar ficará com o aluno (a) até o retorno das aulas presenciais.
Reunião inaugural para apresentação da equipe, assim como, apresentação da proposta pedagógica de 2021: 20/01/2021 às 17h para os alunos da manhã e da tarde.
Início das aulas: 25/01/2021
Todo material (incluindo cadernos, livros e apostilas) deverão conter uma etiqueta de identificação com o nome do aluno, assim como lanche de geladeira e uniforme.
Não serão aceitos cadernos com espiral e fichários.
Conforme a necessidade o material que faz parte desta lista (principalmente o material de estojo) deverá ser reposto ao longo do ano com a devida identificação
do aluno.

