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4º ANO/9 – ENSINO FUNDAMENTAL I 

MATERIAL PARA USO DO ALUNO 

MATERIAL PARA USO DO ALUNO  

1 caderno de desenho grande capa dura brochura (48 folhas) 
3 cadernos capa dura grande brochura (96 folhas) (LP / M/C) 
2 cadernos capa dura grande brochura (48 folhas) (História, Geografia) 
1 caderno meia pauta capa dura (96 folhas) - (pode ser reaproveitado do ano anterior) 
1 dicionário de Língua Portuguesa 
1 pasta plástica c/ elástico 
3 pastas de arquivo (trilho) de papel  
2 revistas para recorte (usada) 
1 pacote de papel criativo dupla face 
1 pincel nº 12 
 
 
1 estojo contendo: 5 lápis de escrever, 2 borrachas, 2 apontadores, 2 caixas de lápis de cor 
com 12 cores, 1 cola (90g), 1 kit de canetinhas 12 cores, 1 tesoura ponta grossa).  
 
 

4 tubos de cola branca (90g) 
3 colas com gliter (cores variadas) 
500 folhas de papel A4 (branca) 
3 folhas de EVA (cores variadas) 
3 folhas de papel crepom ( cores variadas) 
5 folhas de papel cartão (cores variadas) 
5 folhas de cartolina (cores variadas) 
2 folhas de papel cenário (branca) 
1 kit com 6 potes pequenos de tinta 
guache 
3 durex coloridos (cores variadas) 
1 fita PVC (larga ) 
1 pacote de folha A4 (colorido) 
3 colas coloridas 
 
 

 
 

Observações importantes: 

 Todo o material individual deverá ser identificado, com o nome do aluno e da turma; 

 O aluno deverá conter na Mochila  1 copo plástico e 1 tolha de mão; 

 Os materiais deverão ser entregues a equipe de recepção, organizada especialmente para esse recebimento, no período de 31 

de janeiro/2018 a 02 de fevereiro/2018; 

 Início do ano letivo: 05 de fevereiro de 2018 (tsegunda-feira)  

 Horário de aula das turmas:  07h às 11h20 (matutino) / 13h às 17h20 (vespertino) 

 Reunião de Pais – 02/02/2018 (sexta-feira) – turno matutino 07h às 08h / turno vespertino 13h às 14h 

 O uniforme escolar poderá ser encontrado nas seguintes lojas:  

 
NILZA MODAS: (27) 3226- 2959    
Rua Jacinto Admiral, 816 – Cobilândia (Rua da feira) 

 (Ed. Infantil ao 9º ano) 

 

KRID-KRID UNIFORMES: (27)  3226-8775  
Rua Japeri - 450 – Cobilândia  
(Ao lado do Material de Construção Ethil) 

 Ed. Infantil ao 5º. 

 

Meninas: Camisa amarela (com ou sem manga), short saia de tactel ou bermuda de helanca (a bermuda de 

helanca será encontrada somente na  Krid Krid Uniformes). 

Meninos: Camisa amarela (com ou sem manga), short de tactel. 

MATERIAL DIDÁTICO  
SISTEMA DE ENSINO POSITIVO 

4º ANO 
 

VOLUME 1 / VOLUME 2/ VOLUME 3 / VOLUME 4 CADA 
VOLUME CONTÉM: 

- Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Arte, Língua Inglesa. 

 
 

 
VALOR R$720,00 (setecentos e vinte reais) parcelado 

em 3 vezes no cartão 
 

Adquirido na escola no stand da SBS de 29/01/2018 a 
09/02/2018 após essa data somente na SBS Livraria -  

 Vitória (3315-7999) 

LIVRO PARADIDÁTICO 
A magia dos Biomas – Fernando Carraro -Ed. FTD 


