LISTA DE MATERIAL PARA 2018 – ENSINO FUNDAMENTAL I - 4º ANO

ATENÇÃO :
 Não será aceito fichário, em nenhuma das disciplinas;
 Não é permitido o uso de corretivo;
 Material comum a todas as disciplinas e em quantidade suficiente para o ano todo:
apontador, borracha, caneta marca-texto (amarela), caneta esferográfica preta ou azul
e verde, cola em bastão, lápis, lápis de cor, régua e tesoura sem ponta;
 Cadernos etiquetados e encapados;
 Materiais de uso individual com nome e turma;
 Uniforme uso obrigatório e com nome do aluno bordado (camisetas, calças, casacos
e jaquetas).

Uniforme
Materiais
que permanecem com os alunos:





















01 apontador com lixeira
01 borracha macia
01 caderno de linguagem – 100 fls – espiral pequeno com margem e sem desenho
01 caderno de linguagem - 50 fls - espiral pequeno e margem - (Para a disciplina de inglês)
01 caderno de matemática – 100 fls – espiral pequeno e margem
03 cadernos de linguagem – 50 fls – espiral pequeno com margem e sem desenho
01 caixa de lápis de cor grande (24 cores Faber Castell)
01 calculadora simples
01 caneta azul
01 caneta marca texto
01 caneta verde
01 estojo escolar
01 Jogo de canetas hidrocor (12 cores)
01 mini dicionário da Lín. Portuguesa – Silveira e Bueno – FTD
01 pincel chato nº 12
01 régua - 30 cm
01 tesoura sem ponta
02 colas bastão grande
02 tubos de cola branca 90g
03 lápis de grafite 2B

Materiais que deverão ser entregues:
 01 bloco criativo – A4 (Romitec)
 01 caixa de lenço de papel
 01 pasta plástica com elástico (espessura fina)
 01 tinta temperada guache 250ml (colorida)
 02 bastões de cola quente (grossa)
 02 folhas de cartolina laminada (azul)
 02 placas de EVA (rosa)
 02 placas de EVA Plush (azul)







03 folhas de papel carmim (verde)
06 envelopes Tam. A4 (branco)
50 folhas sulfite 120g
500 folhas de papel sulfite (Report ou Chamex – A4 )
Papel Criativo Origami 3 em 1- 75g Orimania - 60 folhas (Romitec)

