Material Escolar – 4.º ano































1 lápis HB n.º 1
1 lápis HB n.º 2
1 apara-lápis com depósito
1 borracha branca
1 esferográfica azul
1 esferográfica vermelha
1 esferográfica verde
1 régua de 15 cm
1 compasso (está na escola)
1 transferidor (está na escola)
3 cadernos pautados A4, grossos, sem espiral, com margem e com capa plástica
2 cadernos quadriculados A4, grossos, sem espiral, com margem e com capa plástica
Folhas pautadas (1 bloco A4)
1 capa de envelope A5, plástica e resistente para colocar a caderneta do aluno (comprar
a caderneta e preenchê-la)
1 portefólio com 30/40 micas e capa resistente
1 capa de arquivo de lombada larga
10 micas das grossas dentro da capa de arquivo
1 caixa de lápis de cor (24)
1 caixa de cores de feltro (24)
2 tubos de cola líquida UHU tamanho médio
1 tubo de cola batom UHU tamanho médio
1 bloco de cartolinas A4
1 tesoura de bicos redondos
1 bloco A4 de papel cavalinho
1 caneta para quadro branco (preta ou azul) «Pentel white board marker»
1 resma A4 branca
TOP! Vou tirar 100% - 4.º Ano - Prepara-te para as fichas de avaliação: Português,
Matemática e Estudo do Meio - Porto Editora
Dicionário Básico da Língua Portuguesa - Porto Editora ou Dicionário Escolar Ilustrado
1.º Ciclo Português – Texto Editora
Eureka! Gramática Prática - 1.º Ciclo do Ensino Básico – Areal Editores (está na escola)
1 Folha EVA A3 branca
Expressão Plástica:
- 1 tubo de cola líquida UHU média
- 1 tubo de cola batom UHU média
- 1 cartolina
- 1 frasco de cola branca
- 1 frasco/embalagem de tinta acrílica (a cor à sua escolha) (só para o 4.ºA)
- 1 papel crepe (a cor à sua escolha; branco, castanho, amarelo, verde, vermelho,
laranja, preto, etc) (só para 4.ºB)
Biblioteca:
- 1 cartolina
Educação Artística:
- 1 caderno de música A4
- 1 flauta de bisel

Aos alunos sem escalão os manuais
escolares são oferecidos pela
C.M.S.C. (consultar a página da Escola)

Nota muito importante:
Os manuais deverão ser todos plastificados. Todo o material deve estar devidamente identificado
com o nome da criança e em local bem visível. Todo o material do ano anterior, que esteja em bom
estado, pode e deve voltar a ser utilizado.
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