LISTA DE MATERIAL - 2019

4º ANO
01 mala ou mochila
02 lápis preto nº 02
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 apontador plástico c/ depósito
01 estojo de caneta hidrográfica fina c/ 12 cores
01 caneta marca texto qualquer cor
01 caneta esferográfica azul
01 caneta esferográfica preta
01 estojo simples de tecido
01 borracha branca macia
02 tubos de cola branca pequenos
02 colas em bastão
01 tesoura sem ponta com nome gravado
01 régua plástica transparente de 30cm
01 régua geométrica
10 folhas de papel quadriculado (1cm x 1cm)
50 folhas de papel linguagem com pauta
100 folhas de papel sulfite branco A4
20 plásticos c/furos A4
01 bloco de canson A4 (140g/m²)
01 bloco de Canson colorido A3 80g/m2 (24 ou 32 cores)
01 caneta permanente preta
01 folha de papelão holler- tamanho A3- espessura 1,5mm
02 cartolinas – 1 branca e 1 colorida
02 cadernos universitários com 100 folhas para: Port.(1), Mat.(1)
01 caderno de desenho (cartografia)
01 folha de E.V.A com gllitter (qualquer cor)
01 pincel redondo no 2 e nº 14
01 cola glitter – qualquer cor
01 rolo de espuma pequeno
01 gibi e 01 gibi em inglês
01 grande Almanaque da Turma da Mônica (passatempo)- Editora Panini
01 garrafinha squeeze (levar diariamente na mochila)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O material didático pedagógico 2019 - deverá ser adquirido no site: www.ftdcomvoce.com.br –
entrar em usuário sem cadastro, com o número de usuário: 021000341827SP2019 e senha:
3418271545247129
 Sugestões de Dicionários: Michaelis - Editora Melhoramentos ou Aurélio - Editora Positivo ou
Houaiss - Editora Moderna
 Pedimos que as folhas não sejam enroladas ou dobradas para garantir a qualidade dos trabalhos
feitos pelas crianças.
 Serão realizados diferentes trabalhos durante o ano. Em alguns deles, será necessário
providenciar materiais específicos que serão solicitados pela professora na época da realização
dos mesmos.
 Todo material do ano anterior que estiver em condições de uso poderá ser reaproveitado.
 Nomear todos os materiais (com exceção das folhas).
 Reunião de Pais do dia 29/01/19 às 8h. Sugerimos que o material seja entregue neste dia.
 Início do ano letivo: 30/01/2019.

