EB1/PE de São Martinho

Lista de Material – 4º Ano - Turma C

2019/2020

*1 dossier de lombada larga com 5 micas
*1 envelope de plástico A4
*1 conjunto de separadores de plástico
*1 estojo
*2 lápis HB2
*1 esferográfica azul, 1 verde e 1 vermelha
*1 afia com reservatório
*1 borracha
*1 caixa de lápis de cor (12)
*1 tesoura de bicos redondos
*1 régua de 20cm
*1 compasso
*1 esquadro
*1 transferidor
*1 bloco pautado A 4 (com margem e com furos)
*1 resma de folhas A4 brancas – Inacópia Office 80 mg
*1 portefólio (capa com micas)
*Marcadores para quadro branco, Artline 500, - 1 azul, 1 preto e 1verde
*1 Dicionário básico da Língua Portuguesa (Edição com o Acordo Ortográfico) – Porto Editora
*Caderneta do aluno

Nota: Todos os manuais deverão ser plastificados e identificados em local bem visível, na parte
da frente. O restante material deverá vir, igualmente, identificado.
Só compra o dicionário quem não o tiver adquirido no ano anterior, pois a maioria dos alunos
já o tem na escola.
Podem e devem usar o material do ano anterior, desde que esteja em bom estado de
conservação.

ATIVIDADES DER ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

LISTA DE MATERIAL DE EXPRESSÃO PLÁSTICA PARA O 4º ANO










2 cartolinas pretas
1 caixa de cores de cera
1 caixa de lápis de cor
1 caixa de marcadores de feltro
2 colas líquidas médias
50 folhas de papel de fotocópia (trazer dentro de uma mica)
1 tubo pequeno (120 ml) de tinta acrílica (cor à escolha)
1 capa de elásticos de tamanho A4 (do ano anterior)
Nota:
 Deverá trazer sempre para as aulas de Expressão Plástica dentro
do estojo: lápis, borracha, apara-lápis e tesoura
 Deverá utilizar todo o material do ano anterior em bom
estado: cores de cera, lápis de cor, marcadores de feltro e a
capa de elásticos.

LISTA DE MATERIAL PARA A BIBLIOTECA

4º ano




1 cartolina de qualquer cor
1cola líquida

LISTA DE MATERIAL – INGLÊS

4.º Ano





1 tubo de cola UHU pequeno
uma cartolina vermelha
Manual de Inglês “Let’s Rock” - Porto Editora – 4ºano + livro de fichas

