4º ANO
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) As aulas em 2019, para o 4o ano do EFI terão início no dia 30 de janeiro (quarta-feira), às 13h, no Salão Nobre.
b) Os livros didáticos estão disponíveis no site Livro Fácil (http://www.livrofacil.net/) com 20% de desconto e parcelado
em até 10 vezes no cartão de crédito.
c) A família que comprar, no 1o e/ou no 2o lote receberá o pedido nas datas estipuladas, separado por aluno.
d) Os livros deverão ser retirados pelos pais e/ou responsáveis na loja Espaço Piracicabano.

Lote
1º lote
2º lote

Último dia para comprar
14 de janeiro 2019
25 de janeiro 2019

Data prevista de entrega – Loja Espaço Piracicabano
21 de janeiro 2019
01 de fevereiro 2019

e) Os livros didáticos serão utilizados em aula a partir do dia 04/02/2019.
MATERIAL DE BOLSA
MATERIAL DE ARTE
01 estojo contendo:
- 01 bloco de Canson 180 g/m²
- 01 tesoura sem ponta (com nome gravado)
- 01 caneta preta permanente
- 01 tubo de cola bastão grande
- 01 kg argila escolar
- 01 caneta “marca-texto”
- 01 pote de tinta fosca para artesanato PVA (qualquer cor)
- 01 caixa com 24 cores de lápis
- 01 estojo de aquarela 12 cores
- 02 borrachas
- 01 pincel chato nº 4
- 03 lápis pretos apontados – nº 2 (não será permitido o uso
- 01 caderno de desenho (48 folhas de 27,5 x 20 cm) –
de lapiseira)
- 01 pasta polionda com elástico sem alça (33 x 24 x 2 cm –
- 01 apontador com depósito
tamanho A4)
- 01 régua de 30 cm de plástico
- 100 folhas de sulfite branca – tamanho A4
- 01 estojo de canetinhas (12 cores)
- 01 caneta PONTA POROSA PRETA M (média) – para papel
- 01 caneta esferográfica preta
- 01 lápis preto 4B
OBS.: Os materiais do estojo devem ser repostos sempre que
necessário.
MATERIAL INDIVIDUAL/ALUNO
- 01 caderno pequeno capa dura (50 folhas) – vaivém (*)
- 01 caderno brochura grande capa dura VERDE (96 folhas) – Environment (*)
- 01 caderno brochura grande capa dura AMARELO (96 folhas) – R.W.S. (*)
- 01 caderno brochura grande capa dura VERMELHO (96 folhas) – Inglês (*)
- 01 caderno brochura pequeno capa dura AMARELO (96 folhas) – Ensino Religioso (*)
- 02 cadernos universitários de 96 folhas
- 01 pasta com elástico – Fluency
- 01 bloco pautado para fichário (50 folhas – com margem e sem desenho)
- 01 pasta fina com elástico plástica (tarefas)
- 01 pasta Clear Book Yes com 30 plásticos (avaliações)
- 01 pasta catálogo com 60 plásticos
(*) Apenas para alunos novos, os demais utilizarão os cadernos do ano anterior.
(*) Todos com nome

MÚSICA
- 01 Flauta Doce Yamaha Germânica – com nome gravado e 01 pasta catálogo com 30 plásticos
OBSERVAÇÕES
1. É obrigatória a identificação em todos os materiais individuais e de bolsa.
2. No decorrer do ano letivo, pode haver eventuais despesas com material pedagógico, inclusive livros.
3. O atestado médico para prática de Educação Física deverá ser encaminhado para a Coordenação Pedagógica do Ensino
Fundamental I.
4. Os livros didáticos e demais materiais ficarão com os alunos EM CASA e deverão ser trazidos conforme quadro de
horário, que será fornecido na 1ª semana de aula.
5. A entrega do Material de Arte (com identificação) deverá ser feita nos dias 23 e 24/01/2019, das 08h às 17h.

