Lista de Material Escolar 2021

4º Ano – Ensino Fundamental 1
4 Cadernos de linguagem - brochura - grande - 48 folhas - capa dura - azul ou encapado com papel
contact azul;
1 Caderno de desenho espiral 50 folhas capa dura – azul ou encapado com papel contact azul
1 Caderno universitário ( 1 matéria de capa dura ) tema de preferência do aluno;
1 Estojo com 3 divisórias de zíper – já identificado com nome, sobrenome e série;
1 caixa de lápis de cor de 24 cores;
6 lápis preto nº 2 de preferência marca Faber Castell;
1 Kit de canetinhas 12 cores;
1 Borracha branca macia;
1 Apontador com depósito;
1 Tesoura com ponta arredondada ( caso o aluno seja canhoto, comprar a tesoura adequada );
1 Pasta Plástica com elástico A4 azul fina;
10 sacos plásticos 4 furos tamanho ofício;
2 Tubos de cola bastão Pritt 20g;
1 Tubo de cola líquida Tenaz 110g;
1 Tinta Guache 250ml Acrilex qualquer cor;
1 Camiseta grande para utilizar durante as aulas de pintura (colocar o nome, sobrenome e série );
1 Flauta Doce Yamaha;
1 Régua 30 cm;
1 compasso com trava marca Maped (pedimos que comprem somente o modelo com trava, pois, é o
único indicado para a idade)
1 Bíblia para a disciplina de Ensino Religioso.

Sugestão: Bíblia do Adolescente - Aplicação Pessoal
Nova Tradução na Linguagem de Hoje
Editora CPAD

Itens de uso pessoal devem permanecer na bolsa do aluno:
1 garrafinha para água de plástico com etiqueta contendo nome completo e turma.
Máscaras;
Álcool gel;

Observação: Os materiais para as aulas de Artes e projetos serão solicitados durante o ano
letivo via Agenda Edu.

•

A entrega do material será feita por etapa seguindo o cronograma que será disponibilizado
uma semana antes do início das aulas.

As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade e são apenas sugestões.

