Lista de Materiais – Alunos Novos
Ens. Fundamental – 4º ano
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 1 caderno (brochurão) de capa dura com 100 folhas
 1 caderno (brochurão) de capa dura de 50 folhas para inglês (quem
já tiver esse caderno poderá usar o mesmo)
 1 estojo completo: lápis, borracha, lápis de cor, apontador, tesoura
(sem ponta), 1 caneta marca texto, canetas azul, preta e vermelha
(1 de cada) e 2 tubos de cola bastão.
 1 conjunto de canetinhas hidrográficas de 12 cores
 1 pincel nº 12
 1 régua de 30cm
 1 pacote de Tillipaper
 1 tubos de cola líquida (110g)
 1 pacote de palito de sorvete
 1 dicionário atualizado (usar o que o aluno já possui)
 1 copo ou squeeze com o nome do aluno
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Os materiais deverão ser etiquetados com o NOME DO ALUNO em
todos os itens.
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Enviaremos em janeiro “o código de acesso” para efetivação da
compra do material Território da Leitura, no valor de R$221,00 (parcelado em até 8 vezes no cartão de crédito).
Esse material será adquirido através do site da livraria Itagyba.
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em que sua participação será muito importante!
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