Lista de Material 2019
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANTER NA MOCHILA

01 – Caneta esferográfica verde (repor quando secar)
01 – Régua 30 cm
01 – Lápis preto
01 – Borracha macia
01 – Apontador com depósito
01 – Caixa de lápis de cor
01 – Caixa de giz de cera
01 – Caixa de tinta guache 6 cores
01 – Jogo de canetinha hidrocor 12 cores
01 – Tesoura com ponta arredondada com nome gravado
01 – Dicionário de Português (pequeno) atualizado conforme novo acordo
ortográfico.
01 – Dicionário de Inglês/Português
04 – Cadernos brochurão ou espiral (para colar atividades em Papel A-4 ou outras)
Favor não adquirir cadernos de matérias.
01 – Marca texto (repor quando secar)
01 – Garrafinha ou copo para água com o nome gravado
01 – Toalha de mão com o nome gravado
01 – Lupa

MATERIAL DE CLASSE
01 – Revista para recorte
02 ¬ Folhas de E.V.A cores diferentes (lisa/estampados)
02 – Folhas de color set colorido
02 – Folhas de cartolina coloridas
01 – Resma de papel A4

Observações Importantes:
1.

Todo material (material geral, livros para leitura bimestral, cadernos de atividades e
cadernos pautados) deverá ser etiquetado com o nome e a série do aluno.
2. O horário das aulas deve ser verificado diariamente a fim de que o aluno traga para o
colégio somente o material necessário.
3. Os itens que constam na lista de “MANTER NA MOCHILA” deverão ser reposto
sempre que necessário.
4. Lembramos que é possível aproveitar as canetas, lápis de cera, tesoura, estojo, régua,
apontador, etc., do ano anterior, desde que estejam em bom estado.
5. A tesoura será usada tanto nas aulas de artes como nas demais: portanto, deverá
permanecer diariamente na mochila do aluno. É importante que a tesoura seja de fácil
manejo, com corte adequado Sugestão: marca Mundial ou Tramontina. O nome
completo do aluno deverá ser gravado para evitar extravios e possibilitar o
aproveitamento nas próximas séries escolares.

Data de entrega dos materiais na escola: 09/02/2019
Horário 08h às 11h30

Lista de material de acordo com o Informativo Procon-RO 2017/2018.

