Lista de Material – Ano 2019

4º Ano - Ensino Fundamental
Nome da criança:___________________________________________ Data de Nascimento:____/____/___
Nome do pai:___________________________________ Nome da mãe:_____________________________
Telefone:______________________________________

Arte / Projetos
( )01 – placa de E.V.A. 5 mm – cor alegre (não
colocar nome)
( ) 01 – placa de E.V.A. estampada (não colocar
nome)
( )01 - placas de E.V.A. fino sem estampa (não
colocar nome)
( )01 – placa de E.V.A. com glitter (não colocar
nome)
( )01 – pincel para pintura Nº 10
( )01 – pote de tinta acrilex pequeno (qualquer cor)
( )01 – bloco de filipinho (papel criativo para recorte)
( )01 – metro de T.N.T. VERDE ESCURO (não colocar
nome
( )01 - chamequinho colorido.
( )01-tubo de cola para artesanato TEK BOND N°2
( )02 – lápis grafite (1 nº 04 e 1 nº 06)
( )02 – tubos de cola branca 90g.
( )01 – pacote de palitos de picolé.
( )01 – pacote de palitos de churrasco.
( ) 01 - jogo de canetinhahidrocor.
( )01 – Caixa de tinta guache.
( )01 – Caixa de Giz de cera.
( ) 01- Uma camiseta do tamanho que a criança usa.
( ) 01 – pote de cerâmica para artesanato.

Atividades diárias
( )01-bloco de fichário sem desenho
( )03 – cadernos brochurão grande de 96 folhas capa
dura (com o nome da criança)
( )02 – cadernos brochurão grande de 48 folhas capa
dura (com o nome da criança)
( )01 _ caderno pequeno com espiral de 48 folhas
(capa dura)
( )01 – caderno de caligrafia de 48 folhas grande
(com o nome da criança)
( )01 – estojo completo (caneta preta ou azul,
corretivo, lápis de cor, borracha, apontador, lápis
preto, régua 30 cm, tesoura sem ponta)
( )01 – minidicionário de Português (com o nome da
criança)
( )01 – minidicionário de Português/Inglês (com o
nome da criança)
( )02-gibis (com nome da criança).
Trazer diariamente na mochila: 01 garrafinha de
plástico duro.

Agenda Personalizada


 Projeto APAE/CSCJ.
 A APAE DE NOSSA CIDADE PEDE AJUDA
Caso queira ajudar a APAE de Porto Nacional TO,
adquira a AGENDA PERSONALIZADA na portaria do
Fundamental I à partir do dia 23/01/2019 ou na
APAE, neste mesmo período.
Música
( )01 - Caderno de pauta musical pequeno;
( )01- Flauta
Livros Didáticos



Literatura
Livro: Olívia e os índios.
Autor: Beth Meridin
Editora: Scipione
Livro: Núbia, rumo ao Egito.
Autor: Maria Aparecida Sílvia Bento
Editora: FTD



Caso queira, os livros estarão à venda na
coordenação a partir do dia 23/01/2019 ao dia
15/02/2019 (venda sem vínculo com a escola).




Data da entrega do material: 24/01/2019
Horário: MATUTINO: 7h30 às 11h
VESPERTINO: 13h30 às 17h
Início das aulas: 28/01/2019

Livro SAS – 4º Ano do Ensino Fundamental.


“O essencial de nossa vida é que fique em algum lugar o fruto de nossa bondade”
Madre Anastasie

