
 
 
 

     
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAIS PARA 2020 
 
 
 

 

Material individual e de classe (com identificação: nome e ano) 
01 bloco para redação pautado (tamanho A4) 
01 caderno brochurão (190mmx248mm) de 96 folhas capa dura (Espanhol e Inglês) 
05 cadernos brochurão (190mmx248mm) de 96 folhas capa dura 
01 calculadora simples (com identificação) 
01 estojo simples com zíper contendo 01 caixa de lápis de cor (24 unidades) 
01 estojo simples com zíper contendo: 04 lápis pretos, 02 borrachas macias e 01 apontador com depósito  
02 papel cartão vermelho/branco 
02 folhas de E.V.A. vermelho 
01 garrafa (squeeze) com nome, para água – uso diário 
01 pasta catálogo com 100 plásticos grossos (a mesma utilizada no ano anterior) 
01 tesoura sem ponta (com nome gravado) 
01 tubo de cola branca 90g 
01 cola bastão grande 
01 régua de 30 cm acrílica 
01 pasta L 
 
Materiais de Arte 
01 pasta catálogo com 30 plásticos grossos (a mesma utilizada no ano anterior)  
01 bloco Canson A4 180g/m2 
01 lápis 6B 
01 estojo com zíper contendo uma caixa de lápis aquarelável 12 cores 
01 pincel chato macio nº 04 
01 tesoura sem ponta 
01 pote grande tinta guache marrom 
01 sacola de tecido (transportar materiais de arte) 
 
Livros  
• Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé – Autor: Ednilce Duran e Glair Arruda – Editora FTD – vol. 4 – Nova Edição 
• Español para niños – Mi Mundo y yo – Libro 2 – Autores: Maria de Los Ángeles Jiménez García e Josephine Sánchez Hernándes – 

Editora Ática – Edição reformulada (capa laranja) 
• Sugestão para quem não tem – Novo Atlas Geográfico do Estudante – Ed. FTD – Autores: Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa   
• Minidicionário da Língua Espanhola  
• Minidicionário da Língua Portuguesa  
• Minidicionário da Língua Inglesa 

 
  

Literatura Infantil  
Livro: Os livros de literatura serão indicados no início das aulas – Aguardem! 
 
Observações: 

      ⇒ 24/01/2020 – Entrega do material e Reunião de Pais: 
                                        7h30 (para pais de alunos matriculados no período da manhã) 
                                        13h (para pais de alunos matriculados no período da tarde) 

 
⇒ Material de uso coletivo: Será utilizado, em grupo, facilitando e dinamizando a realização das atividades propostas. 
 
⇒ Material individual e de classe: 
• Identificar marcando nome e ano; 
• Por ocasião de eventos e projetos pedagógicos, eventualmente, outros materiais poderão ser solicitados; 
• Evitar estojos de bichinhos, borrachas perfumadas e lapiseiras. 
 
⇒ Locais de Revenda de Uniformes Escolares 

    E-commerce  www.sagradostore.com.br  Fone (14) 3012-8690 
 
⇒ Início das aulas: 27/01/2020 
 
⇒ O diário escolar (agenda) será entregue na 1ª semana de aula. 

 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

Educação Infantil - Ensino Fundamental  
Pça. Monsenhor Victor Ribeiro Mazzei, 184  -  Araçatuba- SP    CEP: 16010-430  (18)3609-6609   
www.redesagrado.com   www.cnsa.g12.br 

http://www.sagradostore.com.br/
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