
RELAÇÃO DE MATERIAIS ADOTADOS - 2020
                4º Ano - Ensino Fundamental  - 1 Fase

? 01 Tesoura (RESISTENTE) sem ponta, com o nome do(a) aluno(a) gravado;

? 01 Agenda escolar (MÉDIA ou GRANDE) - um dia por página;

? 01 Garrafa Squeeze com nome da criança gravado;

? 01 Dicionário;

? 01 Estojo grande contendo: caneta, lápis, borracha, cola bastão, régua, 

marca texto, apontador e calculadora;
? 01 Caixa de lápis de cor 12 cores (GRANDE);

? 01 Caixa de hidrocor com 12 cores;

? 01 Dicionário de Inglês / Português;

? 06 Cadernos grandes ESPIRAL - capa dura;

? 02 Gibis e 02 revistas Picolé;

? 01 Tabuada.

?01 Caixa de Giz de Cera GRANDE, (para a aula de Arte);

?01 Cola branca GRANDE, (para a aula de Arte).

MATERIAL INDIVIDUAL: 
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LIVROS PARADIDÁTICOS - LEITURA OBRIGATÓRIA. 

R Peter Pan 
Autor: James Matthew 
Barrie
Tradução e adaptação: 
Flávio de Souza
Editora: FTD          

R Marcelo, marmelo, 
martelo
Autor: Ruth Rocha
Editora: Salamandra

R O rei das palavras 
Autor: Cecília Vasconcellos
Editora: Nova Fronteira

?  Todo material deverá ser 

identicado com o nome e a série 

do(a) aluno(a);

? O dia 25/01/2020, (sábado) será 

exclusivamente para entrega de 

material. 

?  Início das aula: 27/01/2020,

(segunda-feira). (Neste dia não 

receberemos material, posto que a 

nossa atenção estará voltada para 

recepcionar as crianças). 

? O UNIFORME ESCOLAR 

(bermuda e camiseta padrão) é 

vendido na Jhontrick - Malharia e 

Serigraa e o seu uso é obrigatório 

em todas as atividades escolares e 

para todas as séries. 

?  O tênis pode ser na cor de Obs.:

preferência da criança.

IMPORTANTE: 

HORÁRIO REGULAR: 

Horário Vespertino: 13h30min. às 18h.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO: 

? Óculos; touca de lycra tamanho ;G

? Roupão / toalha e chinelo.

Obs.: As aulas de natação do 1º ao 5º Ano são realizadas no turno matutino.

? 01 Tesoura (RESISTENTE) sem ponta, com o nome do(a) aluno(a) gravado;

? 01 Agenda escolar (MÉDIA ou GRANDE) - um dia por página;

? 01 Garrafa Squeeze com nome da criança gravado;

? 01 Dicionário;

? 01 Estojo plástico grande contendo: caneta, lápis, borracha, cola bastão, régua, 
marca texto, apontador e calculadora;

? 01 Caixa de lápis de cor com 12 cores (GRANDE);

? 01 Caixa de hidrocor com 12 cores;

? 01 Dicionário de Inglês / Português;

? 06 Cadernos grandes ESPIRAL - capa dura;

? 02 Gibis e 02 revistas Picolé;

? 01 Tabuada.

? 01 Caixa de Giz de Cera GRANDE, (para a aula de Arte);

? 01 Cola branca GRANDE, (para a aula de Arte).

R Peter Pan 
Autor: James Matthew 
Barrie
Tradução e adaptação: 
Flávio de Souza
Editora: FTD          

R Marcelo, marmelo, 
martelo
Autor: Ruth Rocha
Editora: Salamandra

R Betina
Autor: Nilma Lino Gomes
Editora: Mazza Edições

?  Todo material deverá ser 

identicado com o nome e a série 

do(a) aluno(a);

? O dia 23/01/2021, (sábado) será 

exclusivamente para entrega de 

material. 

?  Início das aula: 25/01/2021,

(segunda-feira). (Neste dia não 

receberemos material, posto que a 

nossa atenção estará voltada para 

recepcionar as crianças). 

? O UNIFORME ESCOLAR 

(bermuda e camiseta padrão) é 

vendido na Jhontrick - Malharia e 

Serigraa e o seu uso é obrigatório 

em todas as atividades escolares e 

para todas as séries. 

?  O tênis pode ser na cor de Obs.:

preferência da criança.

? Óculos; touca de lycra tamanho ;G

? Roupão / toalha e chinelo.
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ESCOLA PARCEIRA DO

2021

? 04 Pastas rápidas plásticas.

? 01 Classicador plástico com elástico.
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Obs.: As aulas de natação do 1º ao 5º Ano são realizadas no turno oposto ao das aulas regulares.

Somos a certeza de uma escola 
de excelência

para todos os barreirenses. 
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