Lista de Materiais 2021
Quant.

01 un
02 uns
01 un
01 un
01 un
01 un

01 un
01 pc
03 fls
03 fls
03 fls
02 un
04 uns
03 uns
01 un
03 uns
01 un

Discriminação
Material de uso individual do aluno na escola e em casa
Bolsinha para lápis completa: lápis de cor (12 cores), apontador com
depósito, borracha, lápis de escrever, tesoura sem ponta, régua 30 cm e
vidro de cola bastão.
Garrafinha para água com o nome do aluno
Cadernos grandes, capa dura (48) folhas
Caderno de caligrafia tipo ata capa dura, universitário, costurado – 48 fls
Pasta com elástico de plástico transparente (fina)
Minidicionário de Língua Portuguesa
Tabuada Apollo
Caneta marca texto

Material de uso individual do aluno na escola
Papel A4 (500 folhas) (atividade do aluno)
Papel cartão (aula de arte)
Papel carmem (aula de arte)
Papel crepom (aula de arte)
Tinta guache 250 ml (aula de arte)
Pastas de grampo trilho(aula de arte)
Blocos criativos coloridos (25 folhas A4) (aula de arte)
Pincel chato n°12 (aula de arte)
Cola branca (90 gramas) (aula de arte)
Tela, tamanho 30x30 (aula de arte)

Escola SEI
4º ano
LIVROS DIDÁTICOS:








INGLÊS: HELLO! – KIDS 4 (Ed. Reformulada) – Eliete Morino e Rita
Faria – Editora ÁTICA;
MATEMÁTICA – PROJETO APIS 4º ANO (Ed. Reformulada) – Luiz
Roberto Dante - Editora ÁTICA;
LÍNGUA PORTUGUESA – PROJETO ÁPIS 4º ANO (Ed. Reformulada)
– Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi - Editora ÁTICA;
HISTÓRIA – LIGAMUNDO 4º ANO – Alexandre Alves e Letícia
Fagundes. Editora SARAIVA;
GEOGRAFIA – LIGAMUNDO 4º ANO – Elian Alabi e Anselmo
Lazaro. Editora SARAIVA;
CIÊNCIAS – VIVER VALORES 4º ANO – Maria Amélia Vieira e Rute
de Souza Galvão – Editora CONSTRUIR;
PRODUÇÃO DE TEXTO – 4º ANO – Rosemeire Aparecida Alves Editora FTD.

LIVROS LITERÁRIOS (5 LIVROS):

O sábia e a girafa –Gente bem diferente –Como mudar
o mundo? –Brinquedos e brincadeiras –O menino de
calça curta.
AS AULAS TERÃO INÍCIO NO DIA 19/01/2021:






É muito importante o uso do uniforme escolar que está à venda na própria
escola.
É obrigatório o uso de agenda escolar que estará à venda na própria escola.
Todos os materiais desta lista são importantes e necessários. Deverão
ser entregues na escola até o dia 15 janeiro de 2021.
Não aceitamos materiais incompletos.
Os cadernos e livros deverão ser entregues encapados e com o nome do
aluno.

