Lista de Materiais 2017 – 4º ano
03 cadernos brochurão capa dura com 96 fls

01 cola líquida (110g) Tenaz/Bic

01 cadernos brochurão capa dura com 48 fls

01 crachá

01 dicionário de língua portuguesa com a nova

01 borracha

ortografia – Scottini 60.000 verbetes

01 durex transparente

01 bloco de canson A3

01 marcador de texto amarelo

03 lápis preto nº02

01 revista usada para recorte

01 lápis preto 2B

01 gibi

01 lápis preto 6B

06 bastões de cola quente grossa

01 caneta esferográfica azul, preta, vermelha e

01 jogo pedagógico para a faixa etária

azul

01 apontador com depósito

01 corretivo fita

01 estojo com 3 divisões

01 jogo de canetas hidrográfica (12 cores) Faber

20 saquinhos plásticos A3

01 caixa de giz de cera

20 saquinhos plásticos A4

01 caixa de lápis de cor (12 cores) Faber Castell

01 tesoura sem ponta

01 caixa organizadora mini vermelha

02m de TNT amarelo com alt. 1.40m

01 minidicionário de inglês Michaelis

01 pincel chato nº 04, 10, 12

03 folhas de EVA branco, laranja, rosa e

01 régua de silicone 30cm

estampado

01 caixa de cola colorida (6 cores) Acrilex

06 folhas papel cartão marrom

01 tela 30cm x 40cm

01 cola bastão (40g) Pritt

Plástico para carteiras azul escuro (70 x 70cm)

01 pasta de polionda azul 2cm

500 fls de papel sulfite

1º Bimestre: Monstros, moderem seus modos!
Autor: Elizabeth Spur /Editora: Todo Livro

Livros Paradidáticos
3º Bimestre: Ninguém sabe o que fazer
Autor: Becky Ray Mccain /Editora: Todo Livro

2º Bimestre: Moby Dick
Autor: Herman Melville /Editora: Todo Livro

4º Bimestre: Os três mosqueteiros
Autor: Alexandre Dumas /Editora: Todo Livro

kit Higiene:
01 nécessaire com escova de dentes e creme dental
01 camiseta de adulto usada (para as aulas de artes)
identificados ( deverá ficar na mochila)
01 squeeze
01 pote de lenço umedecido
Observações: Todos os materiais deverão vir identificados e os cadernos com etiquetas.
O aluno deverá trazer todo o material entre o dia 09.01.2017 à 20.01.2017
Enviar produtos de boa qualidade e com selo do Inmetro. As marcas são sugestivas.

Você encontra os materiais e livros
Acima nesta papelaria:

