LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 – 4º ANO E.F. I

com o nome do (a) aluno (a).

MATERIAL DE USO COLETIVO –
(Não é necessário identificar o nome)

3 cadernos grandes, capa dura ,sem espiral,na cor azul, c/

20 folhas tamanho ofício coloridas;

98 folhas;

1 bloco com folhas duras para desenho (A3);

1 caderno grande c/96 folhas (para Inglês, pode ser do

1 bloco de papel criativo (A4);

ano anterior);

2 folhas (placas) de E.V.A tamanho grande - (cores

1 Pasta fina com elástico;

diferentes);

1 caixa de lápis de cor;

1 folha de E.V.A decorado;

1 pincel escolar nº 10 – achatado;

1 pacote de balões (de uma cor nº 7);

1 tesoura sem ponta de boa qualidade;

2 potes pequeno de massa de modelar;

1 apontador com depósito;

1 tela para pintura 30cm X 20cm;

2 borrachas brancas;

1 durex largo;
1 fita crepe.

MATERIAL DO ALUNO - devem vir etiquetados

1 régua de 30 cm;
2 tubos de cola líquida 90g;
2 tubos de cola bastão;
2 lápis;
1 caneta destaca marca texto;
1 dicionário (Sugestão: Minidicionário Silveira Bueno);
1 garrafinha para água;
1 Bíblia ( ano anterior);
1 mini grampeador;
5 envelopes 114X162 – cores variadas;
1 pasta com plásticos ( ano anterior para musicalização);
50 folhas de papel almaço;
1 camisetão velho para usar nas aulas de pintura;
1 caixa de tinta guache (12 cores);
1 caixa de cola colorida;
Canetinhas hidrocor 12 cores;
1 flauta doce Yamaha Barroca. (aula de musicalização, pode
ser ano anterior).

1)
2)

3)

Observações:
1) Todos os materiais deverão ter o nome do aluno. É importante que sejam de boa qualidade para maior
durabilidade.
2) O estojo com os materiais de uso diário como: lápis, borracha, tesoura, cola e apontador deverão ficar na
mochila do aluno.
3) Confira regularmente os materiais, durante o ano letivo, repondo-os quando necessário.
4) Materiais específicos de projetos e/ou perecíveis serão solicitados no decorrer do ano, à medida que forem
necessários.

