LISTA DE MATERIAL – 4º ANO / 2019
MATERIAL INDIVIDUAL
 03 Cadernos espirais, capa dura, 96 fls., grande, tipo universitário História, Geografia e Ciências / Português /
Inglês)
 01 “Meu Primeiro Caderno”, caderno quadriculado (1cm x1cm), brochura grande, capa dura, 96
fls.(Matemática)
 02 Pastas plásticas, finas, com elástico
 01 Régua de 15 cm (dentro do estojo)
 01 Dicionário da Língua Portuguesa (de acordo com a nova ortografia)
 01 Estojo grande com 4 divisórias
 10 Lápis grafite nº 2
 01 Tesoura escolar sem ponta (Sugestão - Tramontina ou Mundial por facilitarem o recorte de tecidos)
 03 Tubos de cola bastão, grande (Sugestão - Pritt)
 02 Tubos de cola líquida, grande (Sugestão: Tenaz)
 01 Caneta esferográfica “Bic 4 cores”: preta, azul, vermelha e verde
 02 Caneta marca texto amarela
 02 canetas para mapa pretas
 04 Borrachas brancas, grandes e macias
 03 Apontadores com depósito
 01Estojo de canetinhas hidrocor 12 cores (Sugestão - Faber Castell)
 01 Caixa de lápis de cor 24 cores (Sugestão - Faber Castell)
 06 Folhas de papel vegetal A4
 200 folhas de sulfite A4, branco
 02 gibis em inglês (Mônica´s Gang – não jovem)

MATERIAL DE ARTES
Uma frasqueira que acomode confortavelmente os materiais, contendo:
 06 Canetas permanentes (azul, amarela, preta, verde, vermelha, marrom)
 Giz de cera – caixa com 12 cores
 Giz pastel – estojo com 12 cores
 Estojo de tinta Aquarela 12 cores (sugestão: Faber Castell – para durar o ano todo)
 Estojo de cola glitter (6 cores)
 Estojo de cola colorida (6 cores)
 01 rolo de fita crepe (4 cm de largura)
 01 rolo de fita dupla face (1,2 cm de largura)
 02 tubos de cola bastão médios (Sugestão - Pritt)
 02 canetas hidrocor pretas sendo: 01 ponta média / 01 ponta grossa (tipo piloto)
 02 tubos de cola líquida médio (Sugestão: Tenaz)
 02 lápis grafite pretos nº 2
Fora da frasqueira:
 03 folhas de papel vegetal A4
 02 folhas de lixa P220
 01 bloco de papel Canson A4 – 140g – 20 folhas
 01 bloco de papel CriativoColor (c/ 32 folhas sortidas A4) 120g
 03 folhas de transparência – tamanho A4
 01 tela de pintura de 20 X 20 cm, sem desenho
 ½ dúzia de botões (tamanho moeda de 10 centavos), cores variadas
 02 revistas para recorte (Sugestão: Globo Rural, Quatro Rodas e Recreio)
 01 gibi
 01 maço de jornal
 01 caixa de massa de modelar tipo plastilina (12 cores)
 01 camisetão para Artes












01 EVA liso vermelho
01 EVA felpado vermelho
01 EVA com glitter vermelho
01 rolo de durex colorido
01 pacotinho de lantejoulas de 6 mm
01 pincel nº 815-4
1 metro de fita vermelha de 2cm de largura
1 metro de fita verde bandeira com 2 cm de largura
1 pacote de 50g de massa de e.v.a para artesanato (branca)
01 creme dental branco de tubo pequeno

Sugestão de frasqueira: (www.arthi.com.br) Arthi - REF.: 5014 MALETA PREMIUM DIM: C. 29,5 X L. 19,5 X A. 16 CM

MATERIAL DE MÚSICA
 01 pasta preta com 50 plásticos
 01 flauta Barroca (Yamaha – Soprano)

LIVROS DIDÁTICOS

 Plantão de vendas: 10/12, 11/12,

LIVROS PARADIDÁTICOS
 Serão solicitados no decorrer do ano.

23/01 e 24/01 na SEDE da EIPG
– Horário: 10H às 19H.

HIGIENE
 NECESSÁIRE CONTENDO: 01 escova de dente c/ protetor de cerdas, 01 creme dental e 01 fio dental
Os itens enviados deverão ser identificados com caneta permanente, estar de acordo com a recomendação
indicada para a idade do aluno e ser substituídos sempre que necessário.

OBSERVAÇÕES:
 Aproveitem os materiais de 2018 que estiverem em bom estado. Este é um princípio de economia importante
para todos;
 O material deverá ser entregue na sala de aula no dia da Reunião de Pais e Mestres, a ser comunicada,
posteriormente;
 O material de Artes ficará em posse do aluno durante todo o ano letivo, para que ele desenvolva autonomia e
responsabilidade para com seus pertences, aprendendo a organizá-los e repô-los sempre que necessário.
 Todos os itens devem estar etiquetados e identificados (uniformes, brinquedos e acessórios);
 Outros materiais poderão ser solicitados durante o ano;
 A reposição de qualquer material da lista acima será de responsabilidade dos pais;
 As capas dos cadernos deverão estar dentro dos padrões da Escola e não será admitido qualquer material que
incite a violência, sexo, bruxaria, etc. (tanto em imagens quanto em palavras. Ex.: Monster High);
 Observar o tamanho dos materiais (Ex.: apontadores que não cabem nos estojos).

