LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL INDIVIDUAL
Os materiais abaixo são de uso individual, que necessitam estar devidamente identificados
com o nome do aluno. Eles deverão ser entregues para a professora responsável da turma
no primeiro dia de aula. Junto com as crianças, ela separará aqueles que deverão ser
guardados na mochila e aqueles que ficarão no armário da sala.
Todos os materiais, quando possível, podem ser reaproveitados de anos anteriores.
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2 Apontadores com depósito (de boa qualidade)
4 Lápis preto (de boa qualidade)
2 Borrachas brancas macias (de boa qualidade)
3 Canetas – “Bic”: sendo uma azul, uma preta e uma vermelha
1 Corretivo (“branquinho”)
1 Caneta marca texto da cor AMARELO
1 Tesoura sem ponta (de boa qualidade)
3 Cadernos brochurão (96 folhas) capa dura, na cor VERMELHO
2 Caderno brochurão (48f) capa dura, na cor VERMELHO
1 Caderno brochura (pequeno de 96 folhas), capa dura, na cor VERMELHO
1 Caderno de música
1 Caderno Canson A4 branco e liso – 40 folhas.
1 Jogo de canetinhas hidrocor
1 Caixa com 24 lápis de cor
4 Colas Dimensionais (cores diversas)
5 Tubos de cola bastão grande
1 Pasta acrílica transparente com elástico na cor VERMELHO
3 Pastas Romeu e Julieta de papelão na cor VERMELHO
1 Pasta preta com 70 plásticos para atividades avaliativas (favor se atentar a
quantidade de plásticos)
✓ 1 Régua 30 cm transparente
✓ 1 Régua 15 cm transparente
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2 Tubos de cola tenaz de 110g
1 Estojo com 3 divisões
1 Pincel chato Tigre série 815 nº 8
1 Flauta doce modelo Yamaha (colocar o nome do aluno)
1 Avental ou camiseta usada (para utilização nas atividades de pintura – colocar o
nome do aluno)
1 Revistas para recorte (sugestões: Claúdia, Veja, Exame, Caras)
1 Gibi da Turma da Mônica
1 Compasso
1 Transferidor
Caligrafia: Coleção Zigue-Zague – 4 (4º Ano do Ensino Fundamental) – Editora
Scipione
Livro: Doutora Judy Moody – Megan McDonald
Livro: A bolsa amarela – Lygia Bojunga Nunes

MATERIAL DE USO COMUM
Os materiais abaixo são de uso coletivo deverão ser entregues na secretaria do Colégio
na semana de 20 a 24 de janeiro de 2020 (em horário comercial). Não é necessária a
identificação de todos os itens com o nome do aluno (sugestão: colocar o nome completo
e a série do aluno na sacola que será entregue na secretaria, apenas para conferência).
No caso da devolução de algum material desta lista, este acontecerá de forma aleatória
(se atentado às quantidades e não as especificidades).
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500 folhas sulfites A4 75g/m
100 Folhas de sulfite A4 colorido (cores sortidas)
4 Folhas de EVA estampados (de cores diferentes se possível)
1 Tubo de cola de silicone de 60ml (marca Joca Office)
1 Bloco de papel canson A4 gramatura 224g/m²
4 Folhas de papel cartão na cor preta
1 Pacote de papel criativo Lummi A4 cores metálicas com 50 folhas

ÍTENS DE HIGIENE PESSOAL
Os itens abaixo dizem respeito à higiene pessoal do aluno. As crianças devem organizálos da melhor maneira possível e os mesmos devem estar sempre dentro da mochila
escolar.
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1 Nécessaire
1 Escova de dente com capinha
1 Creme Dental
1 Toalha de mão com o nome da criança
1 Garrafinha de água

✓ Uma troca de roupa para casos de imprevistos (Ex: uma camiseta, um shorts e uma
peça íntima).

Orientações Gerais:
o
o
o
o

o

Não receberemos materiais incompletos;
A conferência dos materiais de uso individual será realizada pela professora
responsável da turma;
A conferência dos materiais de uso coletivo será realizada pela secretaria do colégio;
Não misturar na mesma sacola os materiais de uso individual e de uso coletivo.
Orientamos para que os pais entreguem uma sacola contendo os itens de uso individual
e uma outra sacola contendo os itens de uso coletivo. Isso facilita a organização para a
conferência devida dos materiais. Lembre-se de identificar a sacola com nome do
aluno e série;
A compra do material didático deverá ser feita na loja virtual “E-Commerce” do Sistema
de Ensino SAE Digital. O link para acesso estará disponível a partir da última semana
de novembro no nosso site (COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS 2020). Para maiores
esclarecimentos, procure a secretaria do Colégio.

