Lista de Material 4º ano – 2018
Quantidade

Material de uso pessoal
(colocar o nome e entregar na escola no primeiro dia de aula)

1

Apontador

4

Borrachas (2 por semestre)

2

Cadernos 100 folhas brochura capa dura grande – Português/Matemática

1

Caderno 100 folhas brochura capa dura grande – Geografia/História/Ciências

1

Caderno 50 folhas brochura capa dura grande – Inglês

1

Caderno de Desenho - 50 folhas

2

Caixa de lápis de cor 12 cores (1 por semestre)

1

Jogo de canetas hidrocor – 12 cores

1

Bloco de papel canson

5

Folhas de papel vegetal

5

Folhas de Papel Quadriculado

4

Envelopes tamanho ofício - BRANCOS

4

Cola branca pequena (2 por semestre)

4

Cola bastão pequena (2 por semestre)

6

Lápis grafite HB nº 2 (3 por semestre)

1

Marca-texto

1

Minidicionário de Português

1

Minidicionário de Inglês

1

Régua de 30 cm

1

Compasso

1

Tesoura sem ponta

Quantidade

Material de higiene
(colocar o nome e manter na mochila)

1

Creme dental

1

Escova de dentes

1

Estojo/nécessaire

1

Squeeze

1

Toalha de mão

Quantidade

Material de uso coletivo
(colocar o nome e entregar na escola no primeiro dia de aula)

5 folhas

Papel laminado amarelo

5 folhas

Papel celofane verde

700 folhas
10
3 potes
2
5 folhas

Papel sulfite A4
Folhas de EVA ( 6 azul claro e 4 decorados)
Glitter azul
Tinta Guache – AZUL e BRANCA (potes grandes)
Papel crepom laranja

1

Pasta com gancho 50 plásticos

1

Pasta polionda grossa

1

Pincel de cabo longo

1

Pacote de papel lumipaper cores sortidas

5

Refil de cola quente

5

Folhas de color set verde escuro

2

Revistas para recorte

4 metros

TNT azul

Informações importantes:


Todo material deve conter o nome e o ano/série do aluno.



Os cadernos devem ser encapados com contact transparente.



Os materiais devem ser entregues na escola, no primeiro dia de aula.



O kit de higiene permanecerá na mala e deverá ser organizado pelos pais; sugerimos
que a escova seja trocada a cada três meses e a toalha substituída semanalmente.

