
EVITEM ADQUIRIR MATERIAL QUE NÃO CONSTA NA LISTA E REAPROVEITEM O DO ANO ANTERIOR!
- A agenda será fornecida pelo Colégio; 
- Pedimos a gen�leza de e�quetar todo o material com o nome e ano do aluno (em letra de forma maiúscula) 

LISTA DE MATERIAL - 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2019

USO PESSOAL
- 1 caderno brochura, tamanho universitário, capa dura (sem decoração), vermelho, de 48 folhas (LP);
- 1 caderno brochura, tamanho universitário, capa dura (sem decoração), amarelo, de 96 folhas (Hist/ Geo/Ciên);
- 1 caderno brochura, tamanho universitário, capa dura  (sem decoração), azul, de 96 folhas (Matemá�ca);
- 1 pasta catálogo com 40 plás�cos vermelha transparente (LP);
- 1 pasta catálogo com 20 plás�cos verde transparente (Produção de textos);
- 1 pasta catálogo com 20 plás�cos transparente (avaliações);
- 1 pasta catálogo com 20 plás�cos azul (Matemá�ca);
- 1 pasta catálogo com 20 plás�cos amarela (Hist/Geo/Ciên);
- 1 pasta transparente fina com elás�co;
- 20 plás�cos com furo;
- 10 folhas de papel quadriculado 1x1cm;
- 1 bloco de folhas de fichário (96 folhas);
- 1 régua de 30 cm acrílica e transparente;
- 1 caneta preta Stabilo point 88 fine 0,4 (LP);
- 1 caneta vermelha Stabilo point 88 fine 0,4 (LP);
- 1 régua geométrica (Matemá�ca); 
- 1 transferidor de 180° (ao colocar o nome do aluno no transferidor, cuidado para não esconder o centro);
- 2 lápis pretos apontados (uso diário);
- 1 caneta permanente (ponta média/preta);
- 4 canetas marca texto – cores: amarela, laranja, verde e roxa;
- 2 borrachas; 
- 1 régua de 20 cm;
- 1 cola bastão; 
- 1 tesoura (sem ponta) com o nome gravado;
- 1 apontador com depósito; 
- 1 caixa de lápis de cor - 24 cores;
- canetas esferográficas azul, preta e verde (para uso no 2º semestre);
- 1 minidicionário da Língua Portuguesa (Houaiss);

INGLÊS
Cornerstone 2013 Student Edi�on (So� Cover) Grade 3. Autores: Anna Uhl Chamot, Jim Cummins e 
Sharroky Hollie. Editora Pearson, 2013. 
ISBN 9780328771127
1 caderno brochura pequeno, capa dura azul – 96 folhas;
1 pasta de plás�co com aba (cor livre - tarefa).

 OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BILÍNGUE CLQ NÃO PRECISAM ADQUIRIRATENÇÃO:
O MATERIAL DE INGLÊS PARA A GRADE REGULAR. 

Plantão de vendas dos livros de inglês diretamente na escola, pela Bookspace, nos seguintes locais e datas:
CLQ Unidade Água Seca - de 21/01/19 a 01/02/19, das 8h às 17h.
CLQ Unidade Reserva Jequi�bá - dias 25/01/19 e 28/01/19, das 7h30 às 17h.
Os livros também serão vendidos na Bookspace Piracicaba (Rua Fernando Febeliano da Costa, 1451)

ARTE:
1 pasta com 20 plás�cos de capa transparente (qualquer cor).

FILOSOFIA
1 caderno brochura pequeno, capa dura – 48 folhas;
1 pasta catálogo com 30 plás�cos. 

MÚSICA
As a�vidades de Música serão disponibilizadas no Google Sala de Aula para melhor organização e acompanhamento das 
tarefas.

LIVROS PARADIDÁTICOS – serão solicitados pela professora na 1ª reunião de pais.
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