LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
4º ANO - Ensino Fundamental Anos Iniciais
2021


Considerações e orientações relativas ao ano letivo de 2021:
Não podemos esquecer que ainda estamos enfrentando uma pandemia. Por isso, manteremos todos os
cuidados necessários e seguiremos as orientações das autoridades para garantir segurança a todos os alunos e
colaboradores. Como se trata de algo novo e imprevisível, estamos nos organizando para mantermos as aulas a
distância, com ou sem a presença física dos alunos, conforme considerações abaixo:
● Início das aulas: 27 de janeiro de 2021
HORÁRIO
Aulas a distância
Aulas presenciais

Matutino - 7:30h às 11:20h
Vespertino - 13h às 16:50h
Matutino - 7:15h às 12h
Vespertino - 13h às 17:40h

● Durante as aulas presenciais os alunos deverão apresentar-se com o uniforme completo.
● O material individual deve ser etiquetado, identificado e reposto (caso necessário) ao longo do ano.
● A grade de horário será informada no início do ano letivo, sendo ferramenta importante para organização
dos materiais a serem usados diariamente.
● Entrega do material coletivo deverá ser feita de 12/01/2021 a 26/01/2021, na coordenação.
Materiais didáticos:
● Sistema Ético de Ensino (4 cadernos que serão distribuídos durante os trimestres).
● Descobrindo o Líder em Mim - Guia de Atividades (distribuído no início do ano letivo).
● Livro de Espanhol: Nuevo Recreo - Editora Moderna (distribuído no início do ano letivo).
● Livros paradidáticos (Serão solicitados no início de cada trimestre).

QUANTIDADE
1 unidade
2 unidades
1 unidade
2 unidades
1 conjunto
2 tubos
1 conjunto
6 unidades

MATERIAL INDIVIDUAL
DESCRIÇÃO
Apontador
Caderno com pauta 96 folhas
Caderno quadriculado 96 folhas (1 cm x 1 cm)
Borracha
Lápis de cor
Cola bastão
Canetinha
Lápis grafite

ESPECIFICAÇÕES
Com depósito
Capa dura - Grande
Capa dura - Grande
Branca
24 cores
Grande
12 cores

1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 conjunto
1 unidade
1 unidade

Marca Texto
Régua acrílica
Tesoura pequena sem ponta
Pasta Catálogo
Dicionário de Língua Portuguesa
Pasta com elástico fina
Giz de cera
Tela de pintura
Squeeze (Preferencialmente de plástico)
AULAS DE MÚSICA
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

30 cm
Escolar
50 plásticos
Aurélio ou Michaelis
A4
12 cores
15 cm x 30 cm
Para as aulas de Educação Física

ESPECIFICAÇÕES

Germânica

1

Flauta Soprano

5 unidades
1 bloco
1 pacote
1 pacote
1 bloco
1 bloco
1 tubo
1 unidade
1 rolo
2 pacotes - 100 fls
1 unidade
1 conjunto
2 unidades
2 unidades
2 unidades
4 unidades
5 unidades
1 pote

MATERIAL COLETIVO
Bastão de cola quente
Fino
Papel lumicolor
A4
Papel Creative
A3 colorido
Papel Creative
A3 estampado
Desenho A4 - creme
Canson - 180 gr
Desenho A3 - branco
Canson - 180 gr
Cola líquida branca atóxica
110g
Caneta permanente
preta
Fitilho
Cor opcional
Papel sulfite A4
Branco
Pincel
nº 10
Tinta acrílica
6 cores
Gibis
novos
Revistas usadas
adequadas para a faixa etária
Livros para a biblioteca da sala (doação)
adequados para a faixa etária
Envelope pardo
A3
Embalagem para presente
30 cm x 45 cm
Tinta guache
Cor opcional

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

