LISTAGEM DO MATERIAL ESCOLAR LEARNING” /PRESENCIAL- 4º ANO
“HOME LEARNING”
Material didático da Rede CNEC, cadernos, o Kit escolar e materiais específicos que serão solicitados durante o período
remoto para desenvolvimento das atividades. Os livros de Literatura serão indicados no decorrer da etapa pelos professores.

Quantidade

Material Presencial

01

Caderno de 60 folhas com pauta para Língua Portuguesa

01

Caderno brochurão de 60 folhas com pauta para Matemática

01

Caderno brochurão de 96 folhas com pauta para Geografia/História/Ciências

01

Caderno brochurão de 48 folhas para Produção de Texto

01

Pasta preta de elástico simples (folhas de Dever de Casa - pode ser usada)

02

Livro de história infantil - exceto Contos Clássicos

01

Kit escolar (03 lápis pretos, 01 caixa de lápis de cor, 01 cola líquida de 90g, 01 apontador com
reservatório, 02 borrachas, 01 régua transparente de 30 cm e 01 tesoura de ponta redonda com
nome, pode ser a do ano anterior)

02

Revistas em quadrinhos para leitura

01

Livro de Fábulas

01

Garrafinha para água com nome e guardanapo de tecido para o lanche

01

Minidicionário de Língua Portuguesa (Aurélio ou Silveira Bueno - pode ser usado)

01

Minidicionário de Língua Inglesa (pode ser usado)

01

Material Dourado individual (madeira - pode ser usado)

01

Jogo de Xadrez (plástico ou madeira - pode ser usado)

01

Bloco grande com pauta para Produção de Texto

01

Caderno de caligrafia (não é pedagógico)

100

Folhas papel A4 (cor amarela)

02

Marcador de texto (cores diferentes)
Observações:
• Todo o material deverá ser o mais simples possível, encapado e etiquetado com o nome do
aluno, do colégio e da professora;
• Para os projetos específicos, ao longo do ano solicitaremos os materiais necessários;
• O material de Artes, solicitaremos no decorrer do ano de acordo com a proposta de
trabalho da professora;
• NÃO É PERMITIDO O USO DE LAPISEIRA.

