Lista de Material (individual)
4º ano - 2019
Srs. Pais
Relacionamos abaixo os materiais de uso do aluno:

Material de uso pessoal (mala e estojo)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 tesoura escolar sem ponta com nome gravado Mundial (laser)
1 caixa de lápis de cor não aquarelado - identificado individualmente
1 borracha plástica branca (TK plast) (repor sempre que necessário)
1 apontador com reservatório
1 régua de 30 cm (manter sempre na mala)
3 lápis grafite preto nº2 – identificados (repor sempre que necessário)
1 pasta transparente fina, com elástico (que ficará na mochila para colocar folhas avulsas e circulares)
2 cadernos, tipo brochurão etiquetados na capa do caderno (96 folhas), de capa dura (1 para PORT/MAT, 1
para GEO/HIST/CIÊ)
1 tubo de cola bastão Pritt grande 40gr (etiquetadas) - (repor sempre que necessário)
1 conjunto de canetinhas hidrocor (Faber-Castell) – identificadas individualmente
1 caneta marca-texto amarela (repor sempre que necessário)
2 canetas esferográficas na cor verde e azul (repor sempre que necessário)
1 Dicionário (com a nova ortografia)
2 gibis
1 monobloco

Material de aula-extra (Inglês, Matemática Bilíngue, Música, Laboratório de Ciências)
●
●

1 caderno brochura linguagem 19x24,8 (40 folhas), capa dura – será utilizado em Música (Os alunos
poderão utilizar o mesmo do ano anterior, pedimos apenas que identifiquem novamente com a atual série
do aluno)
1 avental com mangas compridas para as aulas no laboratório (à venda na Papelaria Jardim)

Material de Arte – Esses materiais poderão ser entregues à professora para que
sejam utilizados durante o ano ou deverão ser enviados durante as aulas de Arte do
ano letivo.
●
●
●
●
●
●
●

1 pacote de papel origami (10X10)
1 bloco de folha vegetal
1 metro de papel contact (transparente)
1 bloco creative 8 cores com gramatura 120g/m² com 32 folhas
1 pacote Lumi Color
1 rolo de fita crepe
10 saquinhos grossos A4 com 4 furos

Observações Importantes:
●
●
●
●
●

Os materiais devem ser identificados individualmente.
Os livros didáticos deverão ser entregues na sacola para a professora apenas quando estiverem
completos.
Não será permitido o uso de lapiseira e caderno espiral.
O material deverá vir identificado com o nome do aluno do lado de fora e ser entregue à professora de
classe. Para a nossa maior organização, sugerimos que este material seja entregue apenas quando
estiver completo.
Repor o material sempre que necessário.

Para 2019 solicitamos a colaboração das famílias em relação ao tamanho da mala.
Sugerimos a utilização de malas pequenas (tipo mala de bordo) para o envio dos
materiais. Isso se deve ao fato de que as malas muito grandes têm limitado o espaço
de circulação dos alunos em sala.

