LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020
4o ANO – Ensino Fundamental I
Para uso em todos os componentes curriculares:
•
01 Mala ou Mochila;
•
01 Lancheira;
•
01 Estojo com zíper;
•
01 Caixa de lápis de cor com 24 cores;
•
04 Lápis pretos apontados;
•
01 Apontador com depósito;
•
02 Borrachas brancas macias;
•
01 Tesoura pequena sem ponta;
•
03 Canetas esferográficas (01 Azul, 01 Preta e 01
Vermelha);
•
01 Caderno brochurão de capa dura com 96 folhas
na cor amarela para Português e Matemática;
•
01 Caderno brochurão de capa dura com 96 folhas
na cor amarela para História, Geografia e Ciências;
•
01 Caderno brochura pequeno de capa dura com
96 folhas na cor amarela (para Agenda);
•
01 Caderno brochura grande de capa dura com 48
folhas na cor amarela para Inglês;
•
10 Sacos plásticos tamanho ofício com 4 furos;
•
01 Jogo de canetinhas hidrocor de 12 cores;
•
01 Caneta marca texto qualquer cor;
•
01 Pasta com elástico polipropileno - tamanho
ofício na cor amarela;
•
01 Pasta catálogo com 20 sacos plásticos grossos;
•
01 Régua transparente de 30cm;
•
02 Tubos de cola bastão 40g;
•
03 Caixas de lenço de papel pequenas.
Material para apoio didático:
•
01 Dicionário da Língua Portuguesa;
•
01 Dicionário Inglês/Português.
Material para laboratório de Ciências:
•
01 Avental de tecido branco.
Material para aula de Artes:
•
01 Caixa de sapato encapada com Contact
amarelo;
•
01 Bloco de papel Creative Paper;
•
01 Bloco de papel Canson creme A4;
•
01 Bloco de papel Canson A3;
•
01 Bloco de scrapbook;
•
01 Folha EVA glitter vermelho;
•
03 Folhas de EVA cores sortidas;
•
01 Avental plástico para aulas de pintura;
•
01 Tela para pintura de 20cm x 30cm;
•
01 Pincel chato no 12;

(continuação da lista de Material para Artes)

•
•
•
•

01 Caixa de tinta guache com 12 cores;
01 Perflex;
01 Caixa de giz de cera com 12 cores;
01 Caderno de desenho com 48 folhas.

Observações:
Todos os materiais deverão estar identificados com
o nome e ano do aluno.
Materiais do ano anterior poderão ser utilizados.

