
  AV. JOÃO PESSOA, Nº 391 – FILIPINHO  

      FONES: (98) 3271- 9471 

 

 
 

  RELAÇÃO DE MATERIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS / 2020 
 

4º ANO 
 

MATERIAL DIDÁTICO – (REFERENTES À TAXA PAGA NA ESCOLA) 
 
4 cadernos bimestrais de Língua Portuguesa / História e Geografia (Sistema Objetivo) 

            4 cadernos bimestrais de Matemática / Ciências (Sistema Objetivo) 

4 cadernos bimestrais de Inglês (Sistema Objetivo) 

2 cadernos semestrais de Música (Sistema Objetivo) 

1 pasta anual com pranchas de Artes Visuais (Sistema Objetivo) 
               1 Livro Didático de Gramática  
               1 Livro complementar de exercicios -  Matemática  
               1 Caderno Pautado com linhas estreitas para exercícios complementares – (Sistema Objetivo) 
               1 Agenda Escolar  
               1 Material LIV (Educação Socioemocional)  
 

 

MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO: 
Deverão ser entregues de 11 a 18/01/2020. Após essa data, serão recebidos apenas mediante hora marcada na Coordenação Pedagógica. 

Fique atento! A qualidade do material interfere na qualidade das atividades realizadas. 

 
- Material de uso pessoal – Ficam na mochila e devem ser 
repostos quando necessário 
 

1 Dicionário escolar 
1 caderno brochura grande (capa dura – 96 folhas) 
1 estojo identificado para guardar os objetos pessoais 
2 tubos pequenos de cola em bastão 
1 tesoura de ponta arredondada  
1 caixa de lápis de cor (12 cores) 
1 caixa de canetas hidrocor ponta fina (12 cores) 
1 borracha 
1 régua de 20cm 
1 apontador com depósito 
1 caneta esferográfica verde 
1 caneta esferográfica azul 
2 lápis pretos 
1 marca texto  
1 pasta com elástico (tamanho A4) 
 
 
 

 Material de Apoio Pedagógico 
 

1 Paradidático – Uma aventura no ar (BRANCO, Samuel Murgel) / 
Ed. Moderna 
1 pote de têmpera guache 250 ml 
1 pote de tinta de tecido 250 ml 
2 tubos de cola de isopor 90 gramas 
1 tubo de cola de silicone 85g 
2 folhas de EVA liso (verde bandeira) 
3 folhas de EVA liso (cores variadas) 
6 folhas de EVA com glitter (cores variadas)  
4 metros de TNT (cores variadas) 
1 folha de papel 40 Kg  
1 resma papel chamex 
100 folhas de chamequinho colorido 
2 blocos de papel creative paper (colorido) 
2 blocos de papel creative paper (para desenho) 
 
1 tela para pintura (30x40cm) / 1 pincel chato nº 04 /1 avental 
plástico - trazer para escola somente quando for solicitado 

ATENÇÃO:  
¹ O material entregue na escola é para uso exclusivo na mesma. Nesse sentido, todo e qualquer material necessário para a realização de 
atividades de casa, deverá ser comprado à parte. 
 

² Apostilas, cadernos e todo o material de apoio pedagógico devem estar devidamente identificados com o nome e a série da criança, caso 
contrário, por medida de segurança, não serão aceitos. 
 

(Por motivos de segurança, NÃO RECEBEREMOS material no 1º dia de aula)

1º DIA DE AULA – 27/01/2020 

7h20min às 11h50min – para alunos do turno matutino 

13h20min às 17h50min – para alunos do turno vespertino 

 

 



 

 


