Lista de Material – 2017
Ensino Fundamental I
4º ano

Artes Visuais

Material de classe
1 estojo com duas divisões com:
 1 caneta esferográfica verde, preta e azul, 3 lápis
pretos apontados (HB no. 2), 1 borracha, 1
apontador com depósito, 1 régua de 30cm, 1
caneta marca texto (qualquer cor)





















1 dicionário ( Sugerimos Aurélio)
1 cola branca 90gr.
1 cola bastão
1 tesoura de ponta redonda.
1 flauta doce (tipo Germânico-Yamaha)
1 bloco de papel canson A4
1 rolo de fita crepe
15 sacos plásticos, tamanho ofício.
1 estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12
cores)
1 caixa para arquivo morto corrugada
1 pasta de elástico (fina)
1 caderno universitário (96 folhas)
1 monobloco (simples)
4 pastas com grampo (vermelha)
1 revista para recorte
1 caderno de listra verde
1 revista de passatempos adequada à faixa etária
(coquetel, picolé, ...)
1 gibi
1 revista para recorte
1 caderno quadriculado 1x1cm


















4 colas gliter
1 pincel chato no. 02
1 pincel chato no. 10
1 pincel chato no. 20
1 caixa de guache
1 pacotes de lantejoulas
1 pacote de creative paper
1 placa de EVA lisa
1 placa de EVA estampada
1 bloco de papel canson A3
Retalhos de tecido
Giz de cera com 12
1 novelo de lã com 40gr.
2 lixa d’água fina
1 rolo de durex colorido
2 prendedores para papel 32mm – qualquer cor







Higiene Pessoal
1 nécessaire
1 escova de dente
1 pasta de dente
1 toalha de mão
Squeeze - garrafinha de água

Livros para Leitura
 Serão solicitados no decorrer do ano

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1) Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e ano do aluno.
2) Os itens que constam na lista de “Material a ser adquirido pelo aluno” deverão ser repostos sempre
que necessário.
3) Os materiais para projetos específicos serão solicitados durante o ano letivo através do Informativo.

