LISTA DE MATERIAL
4º ANO

COLEÇÃO REDE CATÓLICA DE EDUCAÇÃO.

A ser adquirida na Papelaria Mazzolão
06 cadernos grandes, brochura, capa dura, com pauta, 48 folhas (encapado);
02 cadernos grandes, brochura, capa dura, com pauta, 48 folhas (encapado);
01 caderno de desenho grande;
01 jogo de canetinhas hidrocor com 12 unidades;
01 régua 30 cm
01 estojo completo com 02 lápis pretos, 01 borracha macia, 01 apontador com
depósito e 01 cola branca;
01 caixa de lápis de cor com (12 ou 24 unidades);
01 tesoura sem pontas com o nome do aluno gravado;
02 blocos de papel criativo (tilipaper Kids);

01 tubo de cola branca
01 papel cartão (azul e vermelho);
01 jaleco para aulas de laboratório (Disciplina Ciências). Obrigatório
01 garrafinha para água, ficar na mochila

02 Cartolina branca;
01 Papel cartão amarelo;
01 papel crepom (amarelo);
1 metro TNT ( azul e preto);
01 pote de tinta para artesanato 250 ml (verde e marrom)
Obras Literárias

3º Bimestre: JOÃO, JOÃOZINHO, JOÃOZITO O MENINO
ENCANTADO – AUTOR: CLAUDIO FRAGATA - EDITORA: GALERA
JUNIOR.

4º Bimestre: DE ONDE TUDO SURGIU E COMO TUDO COMEÇOU
(TUDO, TUDO MESMO!) – AUTORA: LIA ZATZ – GRAÇA ABREU –
EDITORA: MODERNA.

Dicionário: Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa.
Dicionário: Minidicionário Bilíngue Prático – Português-Inglês-Português
Gramática: Descobrindo a gramática 4- Editora FTD

Livro 04: Stars student-Patrick Jackson e Susan Benman Sileci Editora
Oxford
Lembretes
* Todo material escolar e uniforme deve ser marcado com o nome e a série do
aluno;
* Livros e cadernos devem ser encapados com plástico e marcados na capa, com
nome e
série do aluno;
* Os lápis devem vir apontados diariamente. Não é permitido o uso de lâminas no
CESFA;
* Os livros literários devem ser adquiridos no início do ano e entregues à
professora
quando solicitados;
* O material de consumo deve ser reposto, sempre que necessário;
* Pede-se ao aluno verificar o horário diário das aulas ao organizar a mochila;
* Início das aulas: 01/08/2018;

