LISTA DE MATERIAL 4º
ano DO ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS DIDÁTICOS DA REDE SALESIANA
O processo de compra de livros é realizado exclusivamente pela loja virtual da Edebê (loja.edebe.com.br) a partir
do dia 17 de novembro de 2017.
PROGRAMA EI - Escola da Inteligência: adquirido no ato da matrícula pela família.
O livro será entregue no início das aulas.
Cronograma de entrega dos materiais didáticos
O processo de entrega dos livros da Editora Edebê ocorrerá na Coordenação de Comunicação e Marketing
(Laboratório de Informática) da escola, obedecendo o cronograma a seguir:
22/01/2018 – 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental - I
A partir de 23/01/2018 – todos os níveis.
NAS LIVRARIAS
• Produção de Texto 4 - Ensino Fundamental -I – Rosemeire Alves – FTD.
• Dicionário de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental I.
LIVROS PARADIDÁTICOS:
• Diga não à violência! - Fernando Carraro – FTD
• O segredo da amizade - Wagner Costa – Ed. Moderna
• O pequeno príncipe - Antoine de Saint-Exupéry – FTD
• Marcelo, marmelo, martelo - Ruth Rocha – Editora Salamandra
MATERIAL PESSOAL (mochila da criança)
01 caderno brochura de capa dura de 50 folhas (grande)
04 cadernos brochura de capa dura de 100 folhas (grande)
02 lápis grafite nº 2 (apontados)
02 borrachas
01 apontador
01 régua de 30 cm
01 caixa de lápis de cor
01 conjunto hidrocor grossa com 6 cores
01 tubo de cola
01 tesoura sem ponta
01 pasta catálogo 20 folhas (para tarefa semanal)
01 gibis da Turma da Mônica - Infantil
01 canetinha marca texto
01 tela 30x40
02 pincéis chato (01 grosso e 01 fino)

MATERIAL A SER ENTREGUE À PROFESSORA

OBS.: Durante os trimestres solicitaremos materiais diversificados para trabalhos,
projeto interdisciplinar e atividades comemorativas.
PRATIQUE O CONSUMO CONSCIENTE, FAÇA PESQUISA DE PREÇOS!
EXIJA NOTA FISCAL E GARANTA SEUS DIREITOS!
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Obs.: Todos os materiais deverão ser etiquetados e os livros encapados.
01 - pacote de EVA A4 com ou sem estampa
25 - Folhas de papel “Creative Lumi Papers” A4 (coloridas)
01 - Resma de Papel Sulfite A4
01 - pacote de papel dobradura recortado – várias medidas
01 - Caixa de tinta guache
02 - tintas acrílicas para tela
01 - Bloco de papel canson A3
01 - Pote de massa de modelar (cor a escolher)

