
 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 

 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

AGENDA – Cortesia do Auxiliadora. Será entregue no início das aulas. 

 

Coleção de livros do Sistema de Ensino Bernoulli a ser adquirido na escola, no início das aulas. 
 

RELIGIÃO: CRESCER COM ALEGRIA E FÉ – 4, Ednilce Duran/ Glair Arruda – FTD; NOVA EDIÇÃO; 

INGLÊS: Material do International School – Programa Bilíngue. 

 

LITERATURA: 

 Máquinas do tempo, Autoras: Cassiana Pizaia/ Ruma Awada/ Rosi Vilas Boas, Editora do Brasil; 

 O ABC da solidariedade: Fernando Carraro, Editora FTD; 

 A menina Muquerela; Autor: Ana Neila Torquatto; Editora: Edebê (adquirir na papelaria da escola). 

 

MATERIAIS: 
03 cadernos grandes, capa dura, 48 folhas, sem espiral (Português, Matemática e Ciências); 

01 caderno grande, capa dura, 48 folhas, sem espiral (Geografia/História); 

02 blocos de atividades com o logotipo da escola (início das aulas, adquirir na Mecanografia da escola); 

01 caixa de lápis de cor – indicamos a marca Molin – 12 cores; 

01 caixa de hidrocor Jumbo – indicamos a marca Molin – 12 cores; 

01 pacote de 500 folhas de papel A4, Report 210 x 297 mm; 

03 lápis; 

01 borracha; 

01 apontador com acumulador de pontas; 

01 cola bastão (sempre no estojo); 

01 régua de 30 cm; 

01 tesoura sem ponta com o nome de aluno gravado; 

01 pasta com elástico; 

02 canetas (marcador fluorescente); 

01 cola branca 90g; 

01 Bloco criativo com 32 folhas A4, 235 x 325 mm. Indicamos Romitec; 

01 Bloco Canson A3; 

01 caixa de tinta guache cores primárias; 

01 durex colorido vermelho ou amarelo; 

01 rolo de fita metalóide azul; 

01 pincel n° 16; 

01 rolo de durex transparente 45mm x 100m; 
 

Trazer uma mochila leve, preferencialmente sem rodinhas, pois essas são mais pesadas. 

Todo material deverá ser entregue, etiquetado com nome completo da criança, o ano e a turma até o dia 

11/02/2020. Os livros serão solicitados ao longo da semana. 
 

 INÍCIO DAS AULAS - 05/02/2020 

 Entrada pelo portão da Rua Benta Pereira 

 No dia 05/02/2020 os alunos do 4º ano usarão somente o bloco de atividades da escola. 

 Horário das aulas em 2020: 13h às 17h30min (2ª a 6ª feira). 
 

UNIFORMES  

Ibrass Jeans: R. Teotônio Ferreira de Araújo, 38 – Centro – Campos – RJ - Tel.: 2733.1088 

- Masculino: blusa de malha e bermuda (modelos oficiais) ou calça jeans azul escuro.  

- Feminino: blusa de malha e calça legging (modelos oficiais) ou calça jeans azul escuro. 

- Uniforme de Educação Física. 


