
“Educação: Transporte para o Futuro”

Lista de Material - 4º Ano Ensino Fundamental I - 2020

Orientações Gerais:

• 27/01/2020 – Entrega de Materiais identificados e Reunião de Pais e Mestres, às 13h20.

• 28/01/2020 – Inicio das aulas, 13h.

• É proibido o uso de estiletes e corretivo líquido.

• Não recomendamos o uso de fichário para os alunos dessa faixa etária

• Horário das aulas: 13h as 17h30.

Material de Papelaria e Arte

02 - cadernos grandes capa dura brochura com 100 folhas
01 - caderno quadriculado 1cm X 1cm
01 - caderno de desenho sem folhas de seda
01 - bloco de folha pautada
01 - dicionário da Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia
01 - pasta com 50 plásticos grossos
02 - pastas plásticas transparentes com elástico de espessura fina
01 - apontador com depósito
01 - borracha
01 - caixa de lápis de cor com 24 cores
01 - caixa de giz de cera - 12 cores
04 - lápis grafite n° 2 - não será permitido o uso de lapiseira
01 - régua 15cm transparente
01 - tesoura sem ponta - com o nome gravado
01 - caixa de canetas hidrocor longa - no mínimo 12 cores
02 - tubo de cola bastão - 40g
02 - tudo de cola líquida - 90g
03 - canetas esferográficas: 1 azul, 1 preta e 1 verde
02 - canetas marca texto
500 - folhas de sulfite A4 - branco
01 - bloco colorido criativo A3 - 32 folhas
01 - livro de leitura infantil para 9 anos
01 - revista de histórias em quadrinhos infantil
03 - revistas para recorte (sugestões: Superinteressante, Istoé, Rural, Pais e Filhos)
01 - jogo pedagógico para a faixa etária de 9 anos (sugestões: quebra-cabeça, jogo da memória, formar
palavras, números, blocos de construções e outros)
01 - material dourado individual
01 - tela 20x20 cm - modelo caixeta
01 - caixa de tinta guache - 12 cores
01 - pincel chato n° 10
05 - folhas EVA (amarelo)
02 - folha EVA brilhante (amarelo)
03 – refis de cola quente – grossa
01 – metro de tecido chita
01 – cx de Band-Aid
02 – vidros de brocal – qualquer cor
01 - rolo de fita crepe fino e um grosso
02 - rolos de durex colorido
01 - Pacote de palitos de sorvete (com 100)



05 - Folhas de papel cartão - amarelo
05 - Folhas color set -amarelo
02 - Folha color set decorado
03 – papel crepom – amarelo
03 – cartolinas brancas

Uniforme Escolar

Uso Obrigatório desde o 1º dia de aula

1) Todas as peças devem ter a logomarca da Fitel Dom Bosco;
2) Identificar com nome e sobrenome do aluno em todas as peças
3) Não será permitido o uso de baby-look

Confecção – Rajik
Rua Baronesa Geraldo de Resende, 319 – Jd N. Sra. Auxiliadora
Tel.: 2121-5358 ou 2121-5359

OBS: TODOS os materiais devem ser identificados com o nome e série do aluno.

Evite o desperdício e o consumo desnecessário, reaproveite materiais de anos anteriores que estejam

em bom estado de conservação.


