Lista de Materiais 2021

4º Ano
Esta é a lista de material anual que cada aluno deverá ter.
Selecione materiais de boa qualidade para favorecer o aluno. Lembramos ainda que é importante
incentivar o reuso dos materiais que estejam em boas condições.
MATERIAIS DE USO PESSOAL – DEVERÃO SER IDENTIFICADOS (ficarão com o aluno)

























1 garrafa para consumo individual de água.
1 lancheira escolar
1 mochila escolar grande a partir de 40cm de altura (Sugestão: que seja de rodinhas)
1 apontador com depósito
1 borracha
1 caderno de desenho grande de 48 folhas, capa dura
1 caderno de 10 matérias, capa dura
1 caixa de lápis de cor de 24 cores (identificar cada lápis)
1 caneta esferográfica azul
1 caneta esferográfica preta
1 caneta esferográfica vermelha
2 canetas marca texto
2 colas bastão grande de 40g
1 cola líquida branca grande de 110g
1 estojo (3 ou 4 repartições)
1 flauta doce, tipo Germânica (Sugestão: Yamaha)
1 jogo de canetas hidrocor, ponta fina de 24 cores
5 lápis pretos apontados (não será permitido o uso de lapiseira)
1 pasta plástica com elástico, tamanho ofício
1 pasta plástica com ferragem, vermelha e com 10 plásticos
1 régua de 15cm
1 régua de 30cm
1 régua geométrica
1 tesoura de ponta arredondada

MATERIAIS A SEREM USADOS EM ARTES VISUAIS E OUTROS TRABALHOS
NÃO PRECISAM DE IDENTIFICAÇÃO (ficarão na escola)















1 bloco de papel canson A4 branco
1 bloco de papel eco cores textura (Sugestão: Nova Print)
1 caixa de tinta guache com 6 cores (Sugestão: Acrilex ou tinta guache acrilex com 6 cores acoplada com o
pincel – caso tenha adquirido este produto NÃO é necessário comprar o pincel chato Nº6.
1 caneta de retroprojetor
10 envelopes pardos tamanho 25 x 35 cm
2 folhas de E.V.A. glitter
2 folhas de E.V.A decorado
20 folhas de papel almaço com pauta
100 folhas de sulfite
1 gibi novo
1 pacote de perfex (de supermercado)
1 pincel chato Nº 6
1 revista para recorte
20 sacos zip grandes (de supermercado)

DICIONÁRIOS
Sugestão:
Michaelis
Dicionário Escolar da Língua Portuguesa
Editora Melhoramentos
Os responsáveis poderão adquirir um dicionário similar.
Sugestão:
Michaelis
Dicionário Escolar Inglês
Editora Melhoramentos
Os responsáveis poderão adquirir um dicionário similar.
Sugestão:
Michaelis
Dicionário Escolar Espanhol
Editora Melhoramentos
Os responsáveis poderão adquirir um dicionário similar.
LIVROS
Livro de Espanhol
Nuevo Recreo 4
Terceira Edição
Editora Santillana

Os responsáveis interessados poderão adquirir o livro no Setor Financeiro do Colégio no mês de
Fevereiro de 2021. Será enviado comunicado na data com valor e prazo de pagamento via agendar escolar
e whatsapp.

Observações Importantes


As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade.



Os materiais deverão ser entregues para a professora na 1ª Reunião de Pais e Mestres.



Os materiais deverão ser entregues em sacola ou caixa lacrada devidamente identificada (nome e
série) na parte externa.



O responsável deverá repor o material de uso pessoal do aluno conforme a necessidade.



Outros materiais (argila, isopor, cartolina, papel crepon, folha almaço, etc...) serão solicitados
posteriormente no decorrer do ano letivo conforme a necessidade.



Livros paradidáticos poderão ser pedidos durante o ano letivo por meio de comunicado impresso via
agenda escolar e whatsapp.



O Material Didático Objetivo será entregue ao aluno bimestralmente.



A agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula. O uso da Agenda Escolar é obrigatório.



O uso do uniforme completo é obrigatório (o tênis também faz parte do uniforme. Não é permitido o
uso de sandálias, chinelos, crocs e botas).



Todas as peças do uniforme escolar deverão ser identificadas com caneta própria para tecido.

