Lista de Material 2019
Ensino Fundamental I – 4º ano
• 01 caderno pequeno de 48 folhas para agenda para Inglês
• 02 cadernos grandes de 48 folhas (capa dura/ brochura)
• 01 caderno grande de 96 folhas (capa dura/ brochura)
• 01 caderno de desenho grande (capa dura)
• 01 dicionário de Português
• 01 dicionário de Inglês
• 05 lápis preto
• 02 borrachas
• 02 apontadores
• 02 colas bastão
• 01 régua (30 cm)
• 01 pincel – Ref.16/050
• 01 resma (500) folhas de papel A4 branca
• 100 folhas de papel A4 coloridas
• 02 pacotes folhas de papel Offpinho color A4 (fina)
• 02 cartolinas color set da cor vermelha e laranja
• 02 lápis marca texto
• 02 metros de contact transparente
• 04 EVA (01 vermelho/ 01 amarelo/ 01 azul/ e 01 decorado)
• 02 metros de TNT (verde)
• 01 rolo de fita crepe
• 01 rolo de durex largo transparente
• 01 rolo de fita dupla face
• 02 rolos de durex colorido (qualquer cor)
• 01 folha de papel camurça
• 02 folhas de papel cartão (qualquer cor)
• 02 lixas d’água
• 01 pote de guache (cor azul)
• 01 tesoura pequena (ponta redonda)
• 01 jogo de caneta hidrocor ponta grossa (12 cores)
• 01 caixa de giz de cera tipo estaca (12 cores)
• 01 caixa com 06 unidades de massa para modelar
• 01 frasco de cola branca (250ml)
• 01 caixas de lápis de cor (12 cores)
• 01 caixa com 06 vidros de cola colorida
• 01 material dourado (uso individual do aluno)
• 01caixa de cola colorida com gliter
• 4 envelopes pardos tamanho A4
Material de sucata:
100 palitos de picolé; Jornais, Revistas e 1 pacote de lantejoula.
OBS: * Durante o ano letivo, havendo necessidade serão solicitados materiais específicos referentes a determinados
projetos. Todo o material ficará na sala de aula para uso do aluno, será necessário o aluno adquirir um estojo completo
que ficará em casa para a realização das atividades de deveres de casa.
* A “Agenda Escolar 2019” será disponibilizada pelo colégio.

