LISTA DE MATERIAL

2019
UNIDADE BAURU

TURMA: 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DIDÁTICO:
 Projeto UNO Internacional - Disponível para compra através do site:
www.uno-internacional.com/br/unoi/pagamento
 Livro No Capricho D – Isabella Carpaneda/ Angiolina Bragança – Editora Quinteto
PARADIDÁTICOS
 Viagem ao mundo dos micróbios. Autor: Samuel Murgel – Editora Moderna (1º semestre).
 Se o Brasil fosse uma aldeia: Como vivem mais de 190 milhões de pessoas. Autor: Fernando Nuno –
Editora Melhoramentos (2º semestre).
 Eu, eu, eu e o mar – Menino Maluquinho. Autor: Ziraldo e Anna Muylart – Editora Melhoramento (2º
semestre).
DICIONÁRIOS
 Português - sugestão:
Dicionário escolar Michaelis / Língua Portuguesa (Nova ortografia) – Editora Melhoramentos.
 Inglês - sugestão:
Dicionário escolar Michaelis / Inglês – Editora Melhoramentos
Obs: O aluno poderá utilizar os dicionários do ano anterior

MATERIAIS DIVERSOS
 01 caderno brochurão 48 fls. (EDUCAÇÃO CRISTÃ) poderá ser reutilizado do ano anterior
 01 caderno brochurão 96 fls.(PORTUGUÊS/ REDAÇÃO)
 01 caderno brochurão 96 fls. (MATEMÁTICA)
 01 caderno brochurão 96 fls. (HISTÓRIA/ GEOGRAFIA/ CIÊNCIAS)
 01 caderno brochurão sem pauta 96 fls. (ROBÓTICA) poderá ser reutilizado do ano anterior
 100 folhas de sulfite A4 colorido
 01 pacote A4 colorido 85g (sugestão de marca: Escolar Criativo)
 01 pasta plástica ofício com elástico para tarefa
 01 pasta verde 2 cm para avaliações poderá ser reutilizado do ano anterior
 01 caixa de lápis de cor comum (não aquarelável) - sugestão de marca: Maped
 01 estojo de caneta hidrocor 12 cores (sugestão de marca: Maped ou Compactor)
 01 caneta marca texto
 01 régua 15 cm (guardar no estojo)
 01 tesoura sem ponta
 02 tubos de cola 90 ml (sugestão de marca: Tenaz ou Acrilex)
 01 tubo de cola bastão 22g (sugestão de marca: Faber Castell ou Acrilex)
 01 estojo
 02 lápis pretos nº 02
 01 borracha macia
 01 apontador com depósito







02 canetas (azul e vermelha)
01 corretivo fita
01 refil fino cola quente
01 agenda escolar
01 cola de EVA (sugestão de marca: Acrilex ou Tilibra)

ARTE
 01 placa de EVA 40cm X 60cm (cor marrom ou branca)
 01 placa de EVA felpudo (cor preta)
 01 placa de EVA 40cm X 60xm com glitter (cor verde ou azul)
 01 bloco de papel Desenho A4 140g branco (sugestão de marca: Canson ou Credeart)
 500 folhas sulfite A4 75g (sugestão de marca: Chamex ou Report)
 01 caderno de desenho com margem 60 fls.
 01 régua 30cm
 01 pasta 2cm (pode ser do ano anterior)
 01 caneta nanquim preta (descartável)
 100 folhas sulfite A4 75g colorido (sugestão de cores: verde, amarelo ou azul).
 01 pote grande (250ml) de tinta guache – Turma da manhã: Vermelho/ Turma da tarde: Roxo
(sugestão de marca: Giotto ou Acrilex)
 01 tubo cola bastão (Sugestão de marca: Faber Castell ou Acrilex)

OBSERVAÇÕES:
 No 1º dia de aula TRAZER TODOS OS CADERNOS, ESTOJO E AGENDA. O restante do material
será entregue após as orientações da professora via agenda. Não recebemos material durante o
período de férias.
 Todo material deverá vir etiquetado, identificando o nome e série do aluno.
 Os cadernos podem ser encapados com plástico transparente (liso).
 As marcas citadas na lista de material foram sugeridas pela qualidade e durabilidade do material
oferecido.

