Congregação das Filhas do Amor Divino
Colégio Nossa Senhora das Neves
Avenida Coronel Estevam - 21 - Alecrim
Natal/RN - CEP.: 59.030-000 - Fone: (84) 3215-7100

Neves. Educação com Amor e Resultados

ENSINO FUNDAMENTAL - 4º ANO
RELAÇÃO DE MATERIAL - ANO 2020
Visando sua comodidade disponibilizamos as seguintes opções:
Ÿ 1ª Opção: Entrega do material para uso na escola, considerando a relação.
Ÿ 2ª Opção: Pagamento da taxa de R$ 100,00 (cem reais). O valor deve ser pago no ato da matrícula.

MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS A SER ENTREGUE NA ESCOLA
(caso não haja a opção do pagamento da taxa)

02 Cartolinas guache – vermelha e marrom
03 Cartolinas collor set – vermelha e amarela
01 Pacote de papel cria vo 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
02 Folhas de papel laminado – prata e dourada

NEVES

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL A SER CONDUZIDO PELO ESTUDANTE
(manter diariamente na mochila - repor sempre que necessário)

01 Coleção de lápis hidrocor
01 Material dourado individual
01 Pasta com elás co 200mm para guardar as a vidades
04 Cadernos grandes – capa dura, 100 folhas, espiral
ou brochura
01 Caderno pequeno espiral – Inglês

02 Borrachas
01 Apontador
01 Régua
01 Tesoura sem ponta
01 Cola branca
02 Lápis graﬁte ou lapiseira
01 Coleção de lápis de cor

PARA AS ATIVIDADES DE ARTE
(manter na mochila)

01 Pincel chato nº 06
01 Avental plás co
01 Caderno de desenho tamanho A4

LITERATURA INFANTIL PARA USO NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS
. O Pequeno Príncipe - Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Ilustrações: Sandra Jávera - Editora: FTD

.Dante e o elefante - Autora: Louise Fernandes
Ilustrações: Raíssa Bulhões - Editora: MIII

. Poemas que escolhi para as crianças - Autora: Ruth Rocha
Editora: Salamandra

PLANO DE EXECUÇÃO COM OS MATERIAIS SOLICITADOS:
Os itens listados serão u lizados em a vidades pedagógicas de execução do(a) estudante planejadas para o desenvolvimento, assimilação e consolidação
de habilidades facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem e das expressões lúdicas e cria vas.
IMPORTANTE:
* Início das aulas: 03/02/2020.
* 1º Encontro de Pais e Educadores - 30/01/2020, às 18h30, no Auditório Madre Francisca Lechner.
* O material deverá ser entregue nas salas do Prédio Anexo (em frente ao parque da Educação Infan l), no dia 24/01/2020, das 07h30 às 12h e das 13h30 às
17h30.
* Todos os materiais pedagógicos deverão ser aprovados pelo INMETRO.
* Todo material individual deverá ser iden ﬁcado com o nome da criança e deverá ser reposto de acordo com a necessidade.
* A organização dos cadernos será feita em sala de aula, com a orientação dos professores.
* Os livros de literatura infan l podem ser adquiridos na escola (no período de matrículas) ou em livrarias (lojas sicas) e pela internet (site das editoras
ou de livrarias).

