UNIVERSITÁRIO

LISTA DE MATERIAL - 4º ANO FUNDAMENTAL 1 - 2018

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:

• 1 folha contendo 20 etiquetas com o nome do (a) aluno (a);
• 5 cadernos (brochurão - 40 folhas), capa dura, cor AZUL (Inglês,
Ciências, EDP, História e Geografia).
• 1 caderno (brochurão - 96 folhas), capa dura, cor AZUL (Português);
• 1 caderno (brochurão - 96 folhas) aritmética (0,7 cm X 0,7 cm), capa
dura, cor AZUL;
• 1 caderno de caligrafia (brochurão - 40 folhas), capa dura, cor AZUL;
• Estojo com lápis grafite, apontador, borracha, canetas esferográficas
(preta e azul), caneta marca-texto amarela ou verde, tesoura sem
ponta, cola em bastão e cola líquida branca;
• 1 Régua de 30 cm;
• 1 caixa de lápis de cor;
• 1 pacote de papel colorido A4 (dobradura);
• 2 pastas plásticas (fina, com elástico e aba), cor AZUL;
• 1 Minidicionário da Língua Portuguesa (caso não o tenha);
• 1 jogo de canetinha hidrográfica colorida;
• 1 aquarela (pequena);

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTE:

OBS: Favor entregar em sacola separada dos demais materiais.
• 1 pasta catálogo com 20 plásticos, cor AZUL;
• 1 bloco de canson (A4)140g;
• 1 cartolina decorada;
• 1 cartolina branca;
• 20 botões variados;

• Revista para recortes;
• 1 gliter colorido;
• 1 pacote de papel colorido A4 (color set);
• 1 durex colorido;
• 1 Folha de EVA (azul ou branco).

LIVROS PARADIDÁTICOS - (Literatura) - 2018
Primeiro Bimestre:
• ARAÚJO, Elza Beatriz. Pare no P da poesia. Editora FTD.
• FREITAS, Marcos Cezar de. A quase história de ‘’ Os Três Porquinhos”.
Cortez Editora.
Segundo Bimestre:
• LA FONTAINE, Jean de. Fábulas de Esopo. Adaptação de Lúcia
Tulchinski. Editora Scipione (Ática).
• AYALA, Walmir. A pomba da paz. Editora Formato (Saraiva).
Terceiro Bimestre:
• 5. TANCO, Miguel. O rei dos animais. Tradução: Graziela R.S. Costa
Pinto. Editora SM.
• 6. FURNARI, Eva. Tartufo. Série do Avesso. Editora Moderna.
• 7. SOUZA, Flávio de. Chapeuzinho adormecida no país das
maravilhas. Série Isto e Aquilo. Editora FTD.
Quarto Bimestre:
• 8. OBEID, César. Rimas saborosas. Série Saber em Cordel. Editora
Moderna.

Importante:

Para melhor organização, pedimos que a entrega dos materiais (devidamente identificados) seja realizada nos dias
29 ou 30/01/2018 com a professora, no turno de aula de seu (sua) filho (a).
Informamos aos pais que os livros paradidáticos (literatura) estarão à venda na Escola, somente nos dias
21 e 22 de fevereiro, das 8h30min às 18h30min.
INÍCIO DAS AULAS: 31 de janeiro de 2018. (Matutino: 07h30min - Vespertino: 13h30min)

