LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – 4º ANO
Itens para ser entregue na escola:
QTDE
ITEM
01
Camiseta da cor de preferência lisa (sem qualquer estampa ou desenho) nova do tamanho da criança
01
Pasta polionda verde com elástico – 2 cm de espessura
04
Pastas plásticas verdes com grampo
03
Cadernos brochuras verde, grande, capa dura – 96 folhas
01
Caderno de desenho, espiral, grande – 48 folhas
01
Tela para pintura tamanho 20x30 cm (ou similar)
01
Tesoura sem ponta com nome gravado
02
Borrachas brancas
02
Apontadores com depósito
08
Lápis grafites preto (simples)
01
Caixa de lápis de cor 12 cores
01
Estojo de canetinha hidrocor ponta fina 12 cores
02
Colas bastão pequenas
02
Colas líquidas pequenas
01
Régua acrílica 30 cm
02
Potes de massinha de modelar 140 gramas
02
Livros para roda literária em português – os títulos serão entregues na reunião de pais
01
Livro para roda literária em inglês – o título será entregue na reunião de pais
01
Flauta doce soprano Yamaha, germânica ou barroca
Todos os materiais ficarão na escola. Sugerimos montar um kit/estojo para ficar em casa.

STATUS

Itens para manter na mochila:
QTDE
ITEM
STATUS
02
Kits de máscaras (verde, azul e vermelha) + saquinho ou pote para máscara suja e limpa
01
Garrafinha para água, tipo squizze
01
Pacote de lenço umedecido
01
Troca de uniforme completo + roupas íntimas
Sugerimos mochila pequena (que caiba uma pasta tamanho A4) e sem rodinhas, com alças para colocar
nas costas, pois as crianças subirão escada de forma autônoma.
Uniforme:
- ROUTE 287
Rua Sena Madureira, 197, Parque Industrial
3931-9027




- MORATHI
Av. Ouro Fino, 1100, Bosque dos Eucaliptos
3917-6029

O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula.
Solicitamos identificar todas as peças de roupa.
Lembramos que o uniforme do Ensino Fundamental é diferente da Educação Infantil. Avisar a
série da criança ao vendedor!

Unidade I – Educação Infantil
Rua Porto Novo, 421 – Jardim Satélite
(12) 3933-7275

Unidade II – Berçário
Rua Draco, 94 – Jardim Satélite
(12) 3308-7275

Unidade III – Ensino Fundamental
Rua Porto Novo, 431 – Jardim Satélite
(12) 3933-7275
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