LISTA DE MATERIAIS/2022
4° ano
{

LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS
LISTA MATERIAL ESCOLAR
Uso Pessoal (no estojo):
* 01 apontador com depósito
* 01 borracha
* 01 caixa de lápis de cor grande – 12 cores
* 01 canetinha hidrocor – 12 cores
* 01 cola (90g)
* 01 estojo
Não enviar canetas.
* 02 lápis de escrever
* 01 régua (30cm)
* 01 tesoura sem ponta
Uso Pessoal (na mochila):
*
*

01 flauta barroca (para aula de música)
01 pasta preta com 20 folhas plásticas (para aula
de música)
* 01 pasta de plastico fina com elastico
* 01 Squeeze para água
* 04 caderno grande brochura capa dura 96fls
para as disciplinas de História,
Ciências, Geografia e inglês)
* 02 cadernos grandes capa dura 96 fls para
Português e Matemática
* 01 caderno de desenho grande capa dura (96 fls)
Enviar os cadernos na mochila de acordo com o
horário de aula.
Fazer reposição dos itens acima sempre que for
necessário.
Para ser entregue na Escola (24 a 26/01/2022, das 08hàs
16h)*
*
*
*
*
*
*
*

01 cola (200g)
01 pacote papel filipinho
01 pincel nº 10 – 456 chato
01 caixa de tinta guache com 06 cores
01 tela 20 X 30 (deixar em casa)
01 folha de EVA com glitter
01 folha de EVA cor variada

SIE Fund. 1 – 4º ano/1º Semestre /CPB (Deixar somente a
apostila do 1º bimestre na mochila)
SIE Fund. 1 – 4º ano/2º Semestre /CPB (em casa)
Escreva Corretamente – Volume D/CPB (em casa)
Ensino Religioso – 4º Ano/CPB (em casa)
Língua Inglesa – 4º Ano/CPB (em casa)
Dicionário de Português/Saraiva (em casa)

LISTA DE LIVROS PARADIDÁTICOS
(Deixar em casa)
Educação Financeira – Vol.4 “Quem cuida dos gastos?”
/CPB
Uma Estrela Dourada para Eric /CPB
Quilombo, Quilombola /CPB
Um Simples Lanche /CPB

UNIFORME ESCOLAR
Uso do uniforme é obrigatório e consiste em:
 Calça
 Bermuda ou short saia (altura do joelho) de elanca
ou tactel azul petróleo. (Apenas nas aulas de Educação
Física).
 Camisa com manga.
 Tênis, preferencialmente com velcro (uso
obrigatório, exceção apenas com atestado médico).
O uniforme e os livros didáticos podem ser adquiridos
na Livraria Novo Tempo:
Fone: 3089-3129
Endereço: Av: Expedito Garcia, 217 – Campo Grande
Cariacica - ES
Horário de Funcionamento:

*

OBS: Esses materiais já estão na quantidade para uso escolar

Segunda a Quinta-Feira: 10h às 17h30
Sexta-Feira: 08h às 15h30

Todo o material deve ter o
nome do aluno(a).

