Colégio Objetivo Júnior
LISTA DE MATERIAIS 2021
4° ANO AZUL
I – Material de classe
- 02 Cadernos brochura capa dura azul 96 folhas
- 02 Cadernos brochura capa dura azul 50 folhas
- 01 Cola em gel 34g (Faber Castell - sugestão)
- 03 Tubos de cola bastão
- 01 Tesoura de ponta redonda (Mundial - sugestão)
- 04 Lápis pretos - triangular B (Faber Castell - sugestão)
- Canetas esferográficas (quantidade livre)
- 01 Caneta retroprojetor
- 01 Caneta marca texto amarela
- 01 Borracha branca
- 01 Apontador com depósito
- 01 Jogo de canetinha (12 cores)
- 01 Régua 30 cm
- 01 Estojo (não de latinha)
- 01 Caixa de lápis de cor 24 cores
- 01 Caixa para materiais com adesivo personalizada azul
- 01 Dicionário pequeno de inglês ( sugestão: Oxford
Escolar ou Longman Inglês/ Português - Português/Inglês)
- 01 Tubo acripel efeito 3D incolor para papel (Acrilex sugestão)

II – Material de Educação Musical (somente para alunos novos)
- 01 Flauta doce tipo Germânica (Yamaha ou Júpiter)

CONFERIDA E APROVADA: ______/ ______/ ______

- 100 Folhas de papel sulfite A4
- 01 Pasta de elástico personalizada azul
- 01 Caixa tempera guache - fantasia metalic - (Abelhinhas
Acrilex - sugestão)
- 01 Caixa de giz de cera com gliter
- 02 Sacos plásticos zip lock com fecho hermético nº 9 20x30 cm
- 01 Tela (30x40 cm)
- 02 Pincéis nº 6 e nº 12 (chato)
- 20 Botões (tamanhos e cores variadas)
- 01 Caixa de giz de cera
- 02 Dedais de miçangas (tamanhos e cores variadas)
- 02 Dedais de lantejoulas
- 01 Camiseta velha grande para aulas de arte
- 01 Livro de Caligrafia 4 º ano Ensino Fundamental Coleção Zigue
- 01 Caderno de desenho 48 folhas capa dura
- 01 Minidicionário da Língua Portuguesa (Silveira Bueno Editora FTD ou qualquer outro que o aluno possua)

III - Livros para Leitura Bimestral
- 1º Trimestre: Cavalgando. Arco-íris (Pedro Bandeira – Editora
Moderna)
- 2º Trimestre: Fábulas de Esopo (Ruth Rocha – Editora
Salamandra)
- 3º Trimestre: Nossa Rua Tem Um Problema (Ricardo Azevedo –
Editora Ática)
PROFª. _______________________________________

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. Repor material na medida em que for terminando (lápis, borracha, etc).
2. Reaproveitar o material do ano anterior que esteja em bom estado.
3. Trocar a escova dental no 2° semestre.
4. A tesoura deve ser de fácil manejo. Sugerimos a marca Mundial, pois cortamos papéis, tecidos, papelão, E.V.A.,
barbante, etc. Gravar o nome do aluno.
5. Material de artes é de uso comunitário.
6. Todo material (incluindo os uniformes) deve ser identificado com o nome do aluno.
7. O uso do uniforme completo é OBRIGATÓRIO diariamente. Consta de camiseta branca com logo do colégio, shorts,
bermuda ou calça comprida com o logo do colégio, meia branca e tênis (cores do colégio: branco ou cinza ou azul ou
preto).
8. Uniforme adquirido na Tend Tudo localizada na Av. Portugal, 897 - Centro - Fone: 3334-7575.
9. Sugerimos o uso de mochila de rodinhas, devido à quantidade de material que os alunos carregam.
10. Trazer garrafa de água para uso diário.

Obs: O material personalizado adquirir na: RF Papelaria Rua São Bento, 1369 – Centro Fone (16) 3336-8062 ou Na Livraria Tend
Tudo Av.Portugal, 897 Centro – Fone -3334-7575 ou Bazar Sensação R. Padre Duarte, 2219 Centro - 3336-7166.

