COLÉGIO CRIATIVA
Escola de Educação Infantil Criativa S/C Ltda.
Rua Estevão Baião, 765 – E-mail: colegiocriativa@gmail.com
CEP – 04624-002 – São Paulo – SP – Dir. de Ensino Centro Oeste
Fone/fax: 5543-3848

Lista de Material Escolar – 4º Ano do Ensino Fundamental – 2018

01
01
01
01
03
01
10

MATERIAL INDIVIDUAL
Especificação
Material
Observação
unidades
caderno universitário – 96 fls. espiral
Ciências /(Português / Criatividade )/Inglês /
História / Geografia (#encapados com capa
personalizada)
unidade
caderno quadriculado universitário-96 fls. (1cm x 1cm) para matemática (#encapados com
capa personalizada)
para os alunos do período integral
unidade
caderno universitário – 96 fls. espiral
unidade
agenda escolar
personalizada ( será entregue ao aluno)
caixa
caneta hidrocor
com 6 cores
contendo: 4 lápis pretos nº 2 , 2 borrachas macias,
unidade
estojo
1 apontador c/ depósito, 1 cola Pritt , 1 caneta
marca texto ,1 cx de lápis de cor e 1cx de lápis de
cera.
unidade
régua
30 cm
unidade
tesoura pequena
sem ponta
unidade
caderno A3 e A4 Canson
aula de Arte
unidade
tinta tempera guache de 250ml
azul/vermelho/amarelo/preto e branco
unidades
pincel
nº 9, 15 e 20
unidade
pasta com elástico com ferragem
cor amarela – etiquetada com nome e ano para
unidades
envelope plástico
serem colocados na pasta com ferragem

01

unidade

flauta soprano

folhas
folhas
pacote
unidade
rolo
unidades
placas
unidade
unidades
unidade
unidades

(*) MATERIAL COLETIVO/PESSOAL
eva
amarelo
cartolina
2 brancas e 3 de cores variadas
papel sulfite A4
500 folhas
contact transparente
2 metros
durex
transparente
cola tenaz
200 gramas
isopor
15 mm e 2 cm
envelope de etiquetas brancas
Ref. 6280 Pimaco
envelope plástico
com quatro furos (prontuário do aluno)
pasta catálogo
preta ( etiquetada) ( pasta de provas)
envelope plástico
para serem colocados na pasta catálogo

QTD.
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*05
*05
*01
*01
*01
*01
*04
*01
*10
*01
*08

Matéria
História
Matemática
Português
Português
Paradidático
Inglês
Inglês
Ciências
Geografia

Yamaha barroca

LISTA DE LIVROS - 2018
Título
Autor
Apostila a ser adquirida no colégio
Kátia Gurgel Seijo Martinho
Matemática
Enio Silveira/Claudio Marques
Apostila a ser adquirida no colégio
Kátia Gurgel Seijo Martinho
Dicionário da Língua Portuguesa
Silveira Bueno
Eu no espelho
Regina Rennó/Celia Rennó
Hello - Stage 4
Eliete C Morino
Dicionário Inglês / Português
Michaelis
Marcha Criança – 4º ano
Mª Teresa/Mª Elisabete
Marcha Criança – 4º ano
Mª Teresa/Mª Elisabete

Editora
---------Moderna
---------FTD
Editora do Brasil
Ática
Melhoramentos
Scipione
Scipione

*Obs.: a) Os livros deverão estar devidamente encapados com plástico transparente e etiquetados com nome, ano e
período;
b) # As capas para os cadernos deverão ser adquiridas na Secretaria do Colégio;
c) Os materiais adicionais serão solicitados em tempo via agenda escolar;
d) Os alunos de Núcleo/Apoio após avaliação diagnóstica receberão via e-mail a Lista dos Livros e
e) A data para o 4º ano do Ensino Fundamental apresentar o MATERIAL de uso COLETIVO/PESSOAL (*)
na secretaria pedagógica será no dia 07/02.
Coordenação Pedagógica

