LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2020
4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – Anos Iniciais
MATERIAL – (IDENTIFICAR COM O NOME DO ALUNO E ANO
ESCOLAR)
01 Mochila (preferencialmente com rodinhas);
01 Agenda escolar;
01 Garrafinha transparente para água (uso diário);

01 Caixa de tinta guache (cores primárias e
secundárias);
01 Revista e/ou 1 livro sobre Ciências e curiosidades
(procure selecionar a revista ou o livro);

01 Estojo grande com 3 divisórias;
01 Fichário A4 preto, com visor para personalizar, com 4
argolas e lombada de 60mm;

02 Revistas pré-selecionadas para recorte (Rural,
Globo, Cláudia);
03 Envelopes de papel pardo – tamanho ofício;
01 Calculadora simples;

12 Divisórias coloridas para fichário;

01 Transferidor 180°;

02 Blocos de fichário (200 folhas – folha branca, com linha,
sem desenhos, imagens ou personagens);

02 Potes de massa de modelar - 150 gr;

10 Folhas de papel quadriculado para fichário (1 cm x 1 cm);
01 Caderno de pauta para aulas de Música – pode utilizar o
mesmo do ano anterior;
10 Lápis pretos nº 02 com nome;
03 Borrachas brancas macias;
01 Caixa de gizão de cera, com 12 unidades;
01 Tubo de cola 110 gr;
05 Tubos de cola bastão de boa qualidade;
01 Conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores;
01 Tesoura sem ponta com nome gravado;
01 Régua transparente resistente (30 cm);

01 Bloco de canson A4;

01 Régua 15 cm para manter no estojo;
01 Caixa de lápis de cor com 12 cores;
01 Apontador com depósito;
01 Caderno de caligrafia (Brochura, grande, com LINHA
PEQUENA, SEM TARJA e com capa dura na cor amarela);
01 Pasta plástica com elástico na cor amarela (para tarefas de
casa);
01 Flauta Germânica (de boa qualidade);

01 saquinho de massa EVA para artesanato;
01 Pincel chato n° 10;
01 Folha de papel crepom colorido;
01 Rolo de fita crepe;
02 Folhas de papel cartão colorido;
02 Unidades de refil de cola quente fino (silicone);
02 Folhas de papel brilhante coloridas;
01 Argila branca de 500 gr;
05 Folhas de papel vegetal;
02 Folhas de dupla face (colorset) na cor preta;
02 Folhas de Scrapbook;
01 Folha de papel de seda;
01 Folha de papel camurça;
02 Folhas de cartolina verde;
01 Pacote de 100 folhas de sulfite reciclado A4;

02 Canetas marca-texto (verde e amarela);
01 Camiseta para arte (roupa grande, para sujar);
01 Tela para pintura 20 cm x 20 cm;
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
01 Minidicionário da Língua Portuguesa;
01 Minidicionário Inglês/Português;
01 Bíblia Sagrada;
LIVRO PARADIDÁTICO - (IDENTIFICAR COM NOME E ANO ESCOLAR)
1º Trimestre

Clássicos e Biografias de Bianca

André de Souza Lima - Editora Cristã Evangélica
*Exemplares estarão disponíveis no Departamento Financeiro do Colégio (quantidade limitada)
No decorrer do ano, serão divulgados os livros paradidáticos do 2º e do 3º trimestre. Obs. Sujeito a alteração, de acordo
com a disponibilidade do fornecedor.
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Orientações importantes:
• Nossa 1ª Reunião de Pais acontecerá no dia 18/01/2020, sábado, às 9h30, somente para pais de alunos dos Anos Iniciais

(1º ao 5º ano). Contaremos com a presença de vocês nesse nosso primeiro encontro!
• A entrega do material escolar deverá ser realizada neste dia;
• Todo o material deve ser identificado com o nome do aluno;
• Conforme os materiais acabarem, a professora solicitará reposição via e-mail;

• As aulas terão início no dia 22/01/2020, quarta-feira, no horário das 7h (para o turno da manhã) e 13h (para o turno da tarde);
• Não teremos período de adaptação para as turmas dos 4ºs e 5ºs anos, Caso for necessário, será realizado respeitando a

individualidade de cada aluno(a), podendo se estender para a segunda semana de aula..

• O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO - As malharias conveniadas para comercialização do uniforme serão divulgadas por

meio do site do Colégio. Antecipem suas compras. Prazo limite para todos os ALUNOS NOVOS estarem uniformizados:
02/03/2020;
• O período Integral iniciará suas atividades a partir do dia 27/01/2020, segunda-feira;

UNIFORMES – Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio.
Nossos fornecedores de uniformes deste ano serão:
•
•
•
•
•

UNIFORMES T.SHIRT´S – Fone (12) 3019-4987 - Av. Cidade Jardim, 4550 - Bosque dos Eucaliptos
UNIFORMES T.SHIRT´S – Fone (12) 30295730 - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 7790 - Vila Industrial
MORATHI – Fone (12) 3917-6029 - Av. Ouro Fino, 1100 – Bosque dos Eucaliptos
UNIJOB – Fones: (12) 98855-8232 / (12) 30218232 - Rua dos Curiós, nº 25 - Jardim Uirá - SJC
DOM CONFECÇÕES – (12) 98804-3704 ou (12) 9964-31650. Entrega em domicílio.

Obs.: Pedimos que não procurem outros fornecedores, pois os acima estão orientados a seguir os padrões de uniforme

da escola. Novos alunos poderão providenciar uniforme durante o mês de fevereiro. Os demais alunos devem vir uniformizados
desde o início das aulas, ou trazer justificativa por escrito. Prazo máximo para estar uniformizado em todos os períodos e
atividades letivas: 02/03/2020.
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