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PARA USO DIÁRIO 

Mochila contendo: 

 1 caderno identificado de 96 folhas (grande, capa dura, com espiral, folhas com 
margem, sem picote e sem desenho); 

 1 estojo contendo: 2 lápis, 2 canetas destaca-texto, 1 borracha, 1apontador, 1 
tubo de cola branca líquida, 1 tesoura sem ponta identificada, 2 canetas de 
retroprojetor na cor preta com ponta grossa, 2 canetas de retroprojetor na cor 
preta com ponta fina; 

 1 caixa de lápis de cor (12 cores); 

 1 régua de 30 cm; 

 1 toalha com nome. 
 
Uma caixa contendo: 
 

 1 pacote de folhas Filipinho 

 1 folha de color set 

 1 pacote de folhas de desenho 

 1 livro para leitura em sala de aula 

 2 gibis 

 1 revista colorida para recorte 

 1 prancheta identificada (do ano anterior) 

 2 revistas Passatempo Coquetel (adequada à faixa etária) 

 1 pasta com ferragem – soft cristal 

 2 pincéis nº 6 e 10 

 1 caixa de giz de cera 

 1 conjunto de tinta guache (pequeno/ 15ml com 12 cores) 

 2 potinhos de glitter 

 1 tubo de cola relevo 

 1 caixa de sapato identificada 

 1 caixa de camisa identificada 
 
Material Didático:  
                                                                                    

 1 Dicionário:  Mini Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa – Editora Moderna, 2015. 
 

 Brick by brick 4º ano / Hilani Mercadante, Viviane Kirmeliene. - 1. ed. - São Paulo: FTD, 2017. 
 

 GARCIA, Edson Gabriel. No mundo do consumo – A administração das necessidades e dos desejos. 
São Paulo. Editora FTD. 2014. (capa laranja) 
 



 JR, Giovanni. GIOVANNI.  Faça Atividades! Matemática 4º Ano. Editora FTD. São Paulo. 2016. 
1ª Edição. 

 
 

OBS: A Editora FTD estará realizando BALCÃO DE VENDAS (dos materiais didáticos de Matemática e 

Língua Inglesa) na escola, nos dias 21 e 22 de fevereiro, das 7h30min às 18h, com desconto na 

aquisição dos títulos. 

 

Para aulas de Jogo Dramático:  

 Maquiagem “Pinta Cara”; 

 1 embalagem pequena de lenços umedecidos. 
 

Para as aulas de Informática Educativa (este material será utilizado até o 6º ano e deve ser 

identificado): 

 1 caderno grande (96 fls)  

 1 pendrive (4GB) 
 

Para as aulas de Educação Física:  

Atestado médico atualizado (preferencialmente de médico pediatra ou cardiologista) com data 

entre fevereiro ou março/2019 (entregar na secretaria até 18/03/2019). 

 

Informações Importantes: 

 No 1º dia de aula (18/02 – 13h30min – 18H), as crianças devem trazer apenas a mochila completa 
e o lanche para o intervalo. 

 

 Todos os materiais, exceto os pertinentes à mochila e materiais didáticos, devem ser entregues 
nas salas de aula, no dia 15/02 das 16h às 18h, diretamente às professoras. Os materiais de 
Informática e Jogo Dramático deverão ser trazidos na primeira aula do horário semanal. 

 
 Datas comemorativas, feriados, férias e sábados letivos podem ser conferidos no site da Escola 

(www.ceap.g12.br). 
 

 

 


