€oricto

x)

Áqli v..ê

a5PACO

POrtltalÁt

oBrETtvo
tor*i.l-

ro

moh

LISTA DE MATERIAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAI I . 2021
40 ANO

UsO INDIVIDUÁL

o1
O1

fino (Leva e traz - licõo de coso
caderno grande de capo duro - liso sem ilustroção - brochura 100 folhos com elóstico ozul

01 coderno grande de copo dura - liso sem ilustroçõo - brochuro 50 folhos verde poro Histôria/âeoorcÍio e Ciêncios
O1 coderno
culado ( lcmx lcm
Motemática
que
o4
a medido
for ocobondo
O1 coixo de
de cor com 24 cores
O1 esto io de conetinho
fina
O2 borrochos broncas
O2 colos bostâo Acrilex
o medida
for ocabondo
O1 tesoura
Mundiol coln nome
U1
com reservo
01
de 30 cm
01 coneto morco texto omorela
01 mini dicionário do
de lr
01
individual ref.: 1036

USO COLETIVO
500 folhos da popel sulfite bronco A4 (PreÍerência :Report ou Chomex)
01 pocote de sulfite colorido verde
05 color set (quolquer cor)
05 folhos deEVA (2 com qliter, os oulros suolquer cor)
05 folhas de papel crapom (suolquer cor)
02 cortolinos (quolquer cor)
20 sacos plósticos com 4 furos
02 mossas de biscuit (quolquer cor)
01 bloco de papel especial para cartôes A4 Filipaper Classics - Couchê Brilho Branco
01 pocote de soquinhos cromus (tomonho P)
03 folhos de celoíane
01 pocote de fito da cetim 2,O cm (quolquer cor)
02 unidades de popel cortão (quolquer cor)
01 pocote de olho móvel (médio)
02 tnatros de contoct transporente
O1 rolo de durex lorqo (f ito 3M)
0ó refis qrossos de cola quente
02 colas bostão Ácrilex (grandes)
O1 caneta marcador paro retro pro.ietorlponta fino lmm - preta
01 caixo de clips 2/O

-ATENCÃO

Todo moÍeriol de
uso individuol
deveró
permonecer no
mochilo,
moÍcodo com o
nome /ono do
oluno, ficondo
sob
responsobilidode
dos pois o
reposiÇÕo dos

LIVROST
LIVROS DE INGLÊS CAMBRIDGE
o 4s Ano AMER GUESS WHAT! 3 SB ISBN 9781107556850
e 4e Ano AMER GUESS WHAT! 3 AB W ONLINE RESOURCES ISBN 9781107556867

ESPANHOL

.

4s Ano - NUEVO RECREO 4 AMENDOTÁ, ROBERTA

-

EDITORA SANTILLANA - ISBN

9788s16093860

CALIGRAFIA

.4e Ano

-

NO CAPRICHO

-

LETRA D

- EDITORA FTD QUINTETO

-

ISBN 978-85-8392-

051-9

uvRos PARADTDÁtrcos pnRn zozt:

o Que história é essa? Flávio de Souza - Cia das Letrinhas
o Lá vem história... Heloisa Prieto - Cia das Letrinhas

FUNDAMENTAL

I
os 12h@m

Horório do período da manhã

O7h3Om

Horário do período do tarde

13h0om os 17h30m

Secretorio

011- 963185434

e-moif do Coorderação

potenciolfundomentol I @gmail. com

