RELAÇÃO DE
MATERIAL - 2022
ENSINO FUNDAMENTAL - 4º ANO
MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA
02 Cartolinas guache – vermelha e marrom
02 Cartolinas Collor Set – vermelha e amarela
01 Pacote de papel criativo fluorescente
02 Emborrachados/E.V.A. – vermelho e rosa
02 Caixas de giz de cera grosso
01 Pacote de balões – rosa
01 Fita adesiva 18x50mm
01 fita transparente 45x50mm
01 Caixa de têmpera guache 6 unidades
01 Tubo de cola branca 90g
01 Tubo de cola isopor 90g
02 Tubos de dimensional relevo preta e azul
01 Pincel chato nº 14
01 Metro de TNT vermelho (sem corte)
01 Resma de papel A4

Visando sua comodidade oferecemos duas opções
para o material a ser entregue na escola:
Opção 1: Entregar o material conforme a relação;
Opção 2: Pagamento da taxa de R$ 123,00 até 31/01/2022.

Obs.: O pagamento pode ser efetuado através do aplicativo da
escola.

LIVROS LITERÁRIOS
O pequeno príncipe
Autor: Antoine de Saint-Exupéry | Ilustrações: Sandra Jávera |
Editora: FTD
Vovozinha, me conta uma história?
Autora: Lila Carvalho | Ilustradora: Flávia Duarte |
ISBN: 978-65-991887-0-1
Dante e o elefante
Autora: Louise Fernandes | Ilustrações: Raíssa Bulhões |
Editora: MIII

PLANO DE EXECUÇÃO DOS
MATERIAIS SOLICITADOS
Os itens listados serão utilizados em atividades pedagógicas de
execução do (a) estudante planejadas para o desenvolvimento,
assimilação e consolidação de habilidades facilitadoras do processo de
aprendizagem e das expressões lúdicas e criativas.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

manter diariamente na mochila
02 Borrachas
01 Apontador
01 Régua
01 Tesoura sem ponta
01 Cola branca
02 Lápis grafite ou lapiseira
01 Coleção de lápis de cor
01 Coleção de lápis hidrocor
01 Material dourado individual
01 Pasta com elástico 200mm para guardar as atividades
04 Cadernos grandes – capa dura, 100 folhas, espiral
ou brochura
01 Caderno pequeno espiral – inglês
01 Pincel chato nº 06 (Para a aula de Arte)
01 Avental plástico (Para a aula de Arte)
01 Caderno de desenho tamanho A4 (Para a aula de Arte)
01 Aparelho tecnológico compatível ao Ensino Híbrido para
acesso digital ao Google Sala de Aula e Plataforma SAS
(Smartphone/Tablet/Notebook - devidamente identificado
e com capa de proteção adequada a faixa etária)

A organização dos cadernos será feita em sala de
aula, com a orientação dos professores.
Todo material
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necessidade.
Todos os materiais pedagógicos deverão
ser aprovados pelo INMETRO.

IMPORTANTE
Início das Aulas: 03/02/2022
1º Encontro de Pais e Educadores : 27/01/2022, às
18h30.
Para o estudante ter acesso ao Google Sala de Aula
e a Plataforma SAS, é necessário um dispositivo
digital, como notebook, smartphone ou tablet,.
Quando solicitado, os estudantes devem levar o
aparelho ao Colégio.
O material deverá ser entregue no prédio do CENIC
(nos laboratórios de Ciência e Matemática), no dia
26/01/2022 das 07h30 às 12h e das 13h às 17h30.

