4º ano

Material Individual (Identificar com o nome do aluno)
•
•
•
•

01 caixa de lápis de cor
02 canetas marca-texto de cores diferentes
01 conjunto de canetas hidrocor ponta grossa
01 estojo simples com: lápis, borracha, apontador
com depósito
• 01 tesoura sem ponta
• 01 régua de 30 cm

• 01 tudo de cola bastão
• 06 cadernos com 96 folhas para as aulas de Língua
Portuguesa, Matemática, História e Geografia, Língua
Inglesa, Produção Textual e Ciências.
• 01 pasta fina transparente com elástico (uso diário)
• 10 saquinhos plásticos tamanho A4
• 01 pacote de folhas pautadas

Material Individual para Arte (Identificar com o nome do aluno):
•
•
•
•
•

01 caixa de cola colorida (Iavável)
01 pote para colocar água
01 caixa de guache 06 cores (lavável)
01 caixa de carvão vegetal
01 saco Lantejoulas – Tamanho 8

•
•
•
•
•

Obs.:
O material de Arte
02 pincéis (um fino e um grosso)
deverá vir conforme
01 avental ou camiseta usada (bem grande) solicitação prévia da
professora. O material
½ metro de plástico para forrar a mesa
deverá
vir em uma caixa
01 pano multiuso com furinhos
plástica organizadora
01 tubo de cola líquida branca
com alça.

Material Didático
•

01 Dicionário da Língua Portuguesa (livre escolha)

•
•

Literaturas:
1º semestre: Sofia e Otto: a imigração italiana no Rio Grande do Sul. Autor: Pedro Leite. Editora PGL
1º semestre: O porão misterioso. Autor: Cláudio Levitan. Editora: LPM

OBSERVAÇÕES:
•
•
•
•

Trazer no primeiro dia de aula: 01 caderno, estojo, tesoura, lápis de cor e lanche.
Os alunos deverão frequentar a Escola uniformizados.
O uniforme oficial da Escola pode ser adquirido nas seguintes lojas autorizadas:
DN Uniformes, situada em frente ao Colégio Santa Doroteia (Rua Mali, 424) ou Loja Dudabi (Av. Gomes de Freitas, nº
268).
• Os materiais devem ser identificados com o nome do aluno, o ano e a turma, incluindo casacos e potes de lanche.
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