Relação de Materiais 2018 – 4º Ano
Horário para entrega:
Mat: 07:30 às 10:30
Vesp: 13:30 às 16:30

LISTA COMPLETA
500
02
08
02
01
04
01
06
06
02
01
01
02
01
01
01
01
20

Folhas de papel ofício A4
Pacotes de fita rigor (azul claro e 1 azul escuro)
Folhas de papel carmem ( 2 amarelas, 2 estampadas, 2 laranjas e 1 azul claro)
Folhas de papel seda (1 verde e 1 branca)
Metro de feltro (Azul)
Peças de papel crepom parafinado (2 verde e 2 laranjas)
Caixa de cola colorida
Metros de TNT (came) (marrom)
Folhas de Eva – 3 com gliter (cores variadas) 3 sem gliter (cores variadas)
Folhas celofone incolor
Tela 20x30
Massa de modelar (para o projeto)
Tubos de tinta guache (branca e cor da pele)
Pincel
Criative lumi papers (colorido)

Pacote de chamequinho (rosa)
Fitilho
Botões (10 médios e 10 pequenos)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Obs: Os materiais relacionados abaixo serão de uso pessoal do aluno, cabendo
aos responsáveis a reposição dos mesmos durante o ano letivo.







01
01
01
01
02
01
01

Tesoura sem ponta
Lápis preto nº2
Apontador
Borracha
Caixa de lápis de cor grande (evitar o importado)
Caixa de lápis de hidrocor grande (evitar o importado)
Caneta Azul
Caderno de desenho com espiral grande
Caderno grande (06 matérias)
Tubo de cola bastão
Caixa de lápis de cera grosso
Classificadores com grampo
Régua 30cm
Agenda escolar

Obs.: Os responsáveis pelos alunos matriculados nas séries do 2º ao
5º ano, deverão comparecer ao Colégio para retirar o título do livro do
paradidático.

Relação de Materiais 2018 – 4º ANO
Horário para entrega:
Mat: 07:30 às 10:30
Vesp: 13:30 às 16:30

Materiais que serão utilizados no I trimestre
500 Folhas de papel ofício A4
02
05
06
01
06
01
01
20
01
01

Folhas de papel de seda (1 verde e 1 branca)
Folhas de papel carmem ( 2 amarelas, 1 azul claro e 2 estampadas)
Folhas de EVA 3 com gliter (cores variadas) 3 sem gliter (cores variadas)
Metro de feltro (azul)
Metros de TNT (came) (marrom)

Pacote de chamequinho (rosa)
Fitilho
Botões (10 médios e 10 pequenos)
Pacote de chamequinho (rosa)
Criative lumi papers (colorido)

Materiais que serão utilizados no II trimestre
01
02
01
02
01
02

Tela 20x30
Folhas de celofone incolor
Massa de modelar (para o projeto)
Tubos de tinta guache ( branca e cor da pele)
Pincel
Folhas de papel carmem (2 laranjas)

04
01
02

Peças de papel crepom parafinado (2 verde e 2 laranjas)
Caixa de cola colorida
Pacotes de fita rigor (1 azul claro e 1 azul escuro)

Materiais que serão utilizados no III trimestre

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Obs: Os materiais relacionados abaixo serão de uso pessoal e deverá ficar de posse do aluno,
cabendo aos responsáveis a sua reposição durante o ano letivo.








01
01
01
01
02
01
01

Tesoura sem ponta
Lápis preto nº2
Apontador
Borracha
Caixa de lápis de cor grande (evitar o importado)
Caixa de lápis de hidrocor grande (evitar o importado)
Caneta Azul
Caderno de desenho com espiral grande
Caderno grande (06 matérias)
Tubo de cola bastão
Caixa de lápis de cera grosso
Classificadores com grampo
Régua 30cm
Agenda Escolar
Obs.: Material para uso do aluno no Colégio durante todo o ano letivo de 2018.

