4° e 5° ano EF1
□

01 agenda escolar (fornecida pela escola)

□

01 pastas de plástico transparente fina com elástico - etiquetada com nome do aluno na frente

□

05 cadernos grandes de 96 folhas com capa dura espiral (01 para Matemática, 01 para Língua Portuguesa, 01 para
Ciências, 01 para História e 1 para Geografia) - etiquetados com nome do aluno na capa

□

12 envelopes grandes de papel branco (26 cm x 36 cm)

□

01 estojo contendo 02 colas, lápis de cor, tesoura, hidrocor, lápis, borracha, apontador, régua (30cm), canetas
esferográficas variadas

□

01 revista e jornais para recorte

□

01 capa de CD de plástico

□

01 blusa branca (nova)

□

01 caneta marca texto de cor clara

□
□
□
□
□
□
□

01 mini dicionário da Língua Portuguesa Houaiss -Editora: Moderna - Edição atualizada (etiquetado com nome do
aluno)
01 tela para pintura 20x30
01 líquido corretivo
01 garrafinha plástica para água
01 pacote color set – cores sortidas
01 pasta catálogo com 50 plásticos
01 livro paradidático que você já tenha em seu acervo pessoal para contribuir com a nossa Roda de Leitura da sala
de aula.

□

01 Kg de argila
Somente para o 5º ano:

□
□
□
□

01 compasso e 01 transferidor
02 caixas de massinha de modelar para atividade de Ciências
01 jogo matemático (envolvendo as quatro operações)
01 calculadora

Nossos parceiros pedagógicos:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Início das aulas: dia 05/02/2020
 Livros: os livros do Sistema SAS (Sistema Ari de Sá) são adquiridos na Escola, no valor já estão incluídos 02 livros
paradidáticos
 ,

UNIFORME
 Bermuda, calça ou short-saia vinho
 Uniforme branco ou vinho
 Tênis com meia
 Casaco da escola
 Venda de uniforme: Loja Versátil (em frente à escola). O uso do casaco da escola é obrigatório (independente
do modelo). Identificar todas as peças com caneta de tecido ou bordado

Nossos parceiros pedagógicos:

