LISTA DE MATERIAIS DO 4° ANO / ENSINO FUNDAMENTAL I / 2019
RELAÇÃO DE MATERIAIS
01 Caderno de 96 folhas – Produção textual (brochura-grande, não espiral) – somente para alunos novos.
01 Caderno de 48 folhas – Alemão (brochura-pequeno, não espiral) - somente para alunos novos.
01 Caderno de 48 folhas – Ensino Religioso (brochura-pequeno). - somente para alunos novos.
02Cadernos de 96 folhas –(brochura-grande, não espiral).
01 Apontador com depósito.
01 borracha.
01 caixa de lápis de cor.
01 cola branca 37 gramas (bico fino).
02lápis.
02 canetas azul.
01 pasta com elástico (fina transparente).
01 pasta com grampo ( fina transparente)
01 tesoura sem ponta com nome gravado.
01 régua (30 cm).
01 Pacote de papel criativo colorido.
02 Tinta Relevo.
02canetas marca texto( cores diferentes)
01 calculadora.
01 Bloco para rascunho.
01 Corretivo
RELAÇÃO DE MATERIAIS – ARTES
01 pasta com 20 unidades de plásticos.
01 tesoura de picotar para papel
01 tela para pintura – (15 x 20 cm).
01 bloco colorido criativo Canson – Não fluorescente
02 marcadores permanentes – Preto – 1 ponta média e 1 ponta fina.
RELAÇÃO DE MATERIAIS – MUSICALIZAÇÃO
01 Flauta doce soprano germânica
Sugestão: Ziom ou Yamaha
LIVROS E OUTROSMATERIAIS
01 Livro de Inglês – Shine On 4 Student Book With Online Practice Pack ( Brazil) - OXFORD
01 Atlas Geográfico Escolar. Maria Elena Ramos Simielli – editora Ática.
01 Dicionário da Língua Portuguesa – Mini Aurélio – Positivo.
01 livro de literatura infantil (de acordo com a idade), sugestão de autores: Ziraldo, Ruth Rocha, Ricardo de Azevedo,
Sylvia Orthof, Érico Veríssimo, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Ana Maria Machado, Cecília Meireles,
Elias José, Eva Furnarri, Lygia Bojunga Nunes ou Tatiana Belinky.
Os livros descritos acima, estarão à venda nas livrarias Grafipel e Pedrinho

02 Gibis
03 revistas para recorte.
OUTRAS INFORMAÇÕES:


No ano letivo de 2019, utilizaremos o material ANGLO. Os cadernos serão entregues a cada dois meses e o
pagamento será no boleto, sendo dividido em 08 parcelas, de março a outubro no valor de R$ 81,00.




Os cadernos de: Alemão, Ensino Religioso, a pasta de Artes, a calculadora e o dicionário utilizados em 2018,
que estiverem em condições de uso, poderão ser reutilizados no ano de 2019.
A agenda do CEJ é de uso obrigatório e será entregue ao aluno no início do ano letivo e o seu valor de R$
22,50será cobrado juntamente com a mensalidade do mês de março de 2019.



O bloco de provas, no valor de R$ 7,50, será cobrado juntamente com a mensalidade do mês de março de
2019. O aluno receberá o mesmo em sala de aula.



Favor não esquecer: Identificar o uniforme com o nome completo e ano do (a) aluno (a), assim como todo o
seu material.

OBSERVAÇÕES:
Início das aulas: 11/02/2019 (Segunda-feira)
Reunião de pais: 12/02/2019 (Terça-feira), 19hsomente a presença dos pais.

