LISTA DE MATERIAIS
4º ano do Ensino Fundamental

1 caderno pequeno de 96 folhas*
2 caderno grande brochura de 96 folhas

1 pacote de canson colorido

1 dicionário
2 lápis grafite
2 canetas esferográficas na cor azul

1 tubo de cola branca 90g

Uso
anual

1 tubo de cola bastão 40g
1 calculadora simples

(a partir do 2º semestre)

1 pasta trilho de plástico

1 caixa com 24 lápis de cor grandes

1 pasta de plástico fina com elástico

1 jogo com 12 canetinhas hidrocor

1 camiseta usada adulto manga longa

1 caixa com 12 gizes de cera curton
1 apontador com depósito

1 corretivo (a partir do 2º semestre)

2 canetas marca-texto de cores diferentes

ESCOLA DE CAMPO

1 borracha branca média

1 caneca plástica

1 régua de 30 cm plástica

1 toalha de rosto

1 tesoura pequena com ponta arredondada

1 escova e creme dental

1 bloco de folha A3

1 boné

* Bilíngue School

Todo o material deverá ser simples e ter o nome do aluno.
231019
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