Lista de Material Escolar - 2021
Ensino Fundamental - 4º Ano
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA
Qtd.

Qtd.

Descrição

Descrição

01

Bisnaga de nankim - Tinta China, qualquer cor

20

Folhas de linguagem

01

Bloco de papel com textura 180g/m²

02

Folhas de papel Color Set (cores variadas)

01

Bloco de papel Criativo 120g/m² com 8 cores

250

Folhas de papel sul te A4, branco

01

Caderno de artes

01

Godê pequeno para tinta

04

Cadernos universitários 96 folhas (espiral)

01

Pasta branca com ferragem

01

Caixa de giz de cera grosso Curton com 12 cores

02

Pastas nas de plástico com elástico (245 x 335 mm)

01

Caixa têmpera guache com 12 cores

02

Pedaços de plástico leitoso 010, qualquer cor (70

01

Caneta marcador permanente preta

01

Cartela pequena de botões coloridos

03

Pincéis chatos, nº 02, 06 e 14

01

Dicionário de Inglês

02

Pincéis redondos nº 20 e 00

01

Dicionário de Português (atualizado, nova ortogra a)

20

Plásticos com furos, tamanho ofício

01

Folha de cartolina branca

01

Pote de guache grande rosa

01

Folha de papel cartão

01

Tubo de cola gel (34g ou 40g) - Sugestão: 2 bicos

02

Folhas de EVA (cores variadas)

01

Tubo de tinta bisnaga relevo dimensional Metalic

02

Folhas de EVA glitter

cm x 50 cm)

MATERIAL PARA MOCHILA
Qtd.

Descrição

Qtd.

Descrição

01

Apontador com depósito

01

Flauta doce germânica

01

Avental branco, manga longa e com o nome do

01

Garrafa de água

aluno (laboratório)

01

Kit de higiene pessoal

01

Borracha macia

02

Lápis gra te nº 2

01

Caixa de lápis de cor aquarelável com 12 ou 24

01

Pasta pequena com zíper (26,5 cm x 19 cm),

01

cores

contendo 1 régua de 15 cm, 1 esquadro, 1

Camiseta branca, sem estampa, em um tamanho

compasso, gra tes para o compasso e 1 lixa de
unha e 1 transferidor

maior do que a criança utiliza normalmente, para

01

01

pintura

01

Tela ecológica 30x40 cm

Conjunto de canetas hidrográ cas nas com 12

01

Tesoura pequena sem ponta

cores

01

Tubo de cola em bastão

Estojo com divisões

Todo material escolar deverá estar identi cado com nome completo e turma. O mesmo deverá ser
entregue na reunião de apresentação
25/01/2021 – 4° ano A (manhã) às 18h
26/01/2021 – 4° ano B (tarde) às 18h
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INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2021

Livro de Espanhol
Ano

Título

Autores

Editora

4º ano

Nuevo Recreo 4

Roberta Amendola

Santillana Español

Livros de Leitura
Bimestre Capa

Título

Editora

1º

O ROUXINOL E O IMPERADOR DA CHINA – Hans Christian Global
Andersen
A história versa sobre a amizade entre um rouxinol e o imperador da
China. Esse desconhecia a existência do pássaro. Descobre-o ao receber
um livro de presente no qual está escrito que a maior beleza de seu
reino era o canto do rouxinol. Surpreendido, ordenou que o
procurassem. O rouxinol encantou tanto que fez o imperador chorar.
Depois de um tempo, ele recebeu de presente um so sticadíssimo
rouxinol mecânico. Diante do sucesso do outro, o rouxinol é expulso do
palácio. Todas as noites o rouxinol arti cial cantava, até que um dia
quebrou. Consertado, só poderia cantar uma vez ao ano. Depois de
alguns anos, o imperador adoeceu. Em uma noite, sentiu que a morte se
aproximava. Então, uma linda canção quebrou o silêncio. Era o
rouxinol de verdade pousado num galho lá fora. Ouvira falar da doença
do imperador e viera oferecer esperança e conforto com seu canto.

2º

UM DIA NA ALDEIA – Daniel Munduruku

Melhoramentos

A obra mostra um dia na vida de um menino índio da tribo Munduruku:
o que ele faz durante o dia, como brinca com os amigos, como caça,
pesca e ainda como se relaciona com os outros membros da tribo. Traz
um glossário e mostra algumas curiosidades sobre o povo Mundukuru.

3º

A GUERRA DE TROIA EM VERSOS DE CORDEL – Maurício de Melhoramentos
Sousa/Fábio Sombra
Nesta nova parceria, Mauricio de Sousa e Fábio Sombra, trazem aos
seus leitores a antiga história sobre o cerco a Troia e o combate dos
corajosos guerreiros gregos e troianos. O bravo Aquiles, o forte Heitor,
Homero, a bela Helena, estão nas páginas lindamente ilustradas. Os
personagens da Turma da Mônica Jovem fazem o papel dos heróis e
heroínas que contam a história em rimas e versos de cordel.

4º

AS AVENTURAS DO BONEQUINHO DO BANHEIRO – Ziraldo
Ziraldo faz uma brincadeira com os símbolos grá cos que estão em
toda parte, no mundo em que vivemos. O livro vai possibilitar que o
pequeno leitor use a imaginação, dando vida e sentimentos às imagens
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representadas nesses símbolos.

Melhoramentos

Líder em Mim (Socioemocional)
Este material estará disponível a partir do dia 14/12 no site: www.livrofacil.net
Frete gratuito até 31/12/2020
NOVO UNIFORME – USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO
Ciclo

Peças - Verão

Peças - Inverno

Fund. I

Bermuda, camiseta com manga, regata e
machão.

Calça, camiseta manga curta/longa, moletom,
jaqueta, segunda pele branca e legging.

LOCAIS DE VENDAS
HDION CONFECÇÕES
Rua Maestro Frederico Nano, 456 – Vila Progresso – Jundiaí-SP
Telefones: 4526-1783 – 99532-5267
CONFECÇÃO COCO LOCO UNIFORMES
Rua do Retiro, 556 – Anhangabaú – Jundiaí-SP
Telefones: 4586-8980 - 4586-8981

