COLÉGIO CASIMIRO DE ABREU
LISTA DE MATERIAL / 2021 – 4º ANO-EF

MATERIAL DE ARTES / 2021

● 3 cadernos universitários de capa dura/ brochura / 100 fls. (sugestão: TILIBRA)

Srs. Pais,

● 2 cadernos universitários de capa dura / brochura/ 50 fls. (sugestão: TILIBRA)

Uma vez por semana serão ministradas aulas de Artes, onde serão utilizados

● 1 caderno pequeno de capa dura / aspiral / 50 fls (sugestão: TILIBRA)

diversos materiais. Segue a lista dos materiais que deverão ser identificados com o nome

● 1 caderno pequeno de música / aspiral / 50 fls. (sugestão: TILIBRA)

do aluno e entregues na escola até o dia 21/01/2021. OBS: Somente completar os itens da

● 2 canetas esferográficas de cada cor: azul, verde e preta (sugestão: BIC CRISTAL)

caixa do ano passado.

● 1 jogo de canetas esferográficas coloridas. (rosa, azul, verde claro, roxo) (sugestão: BIC)
● 2 canetas marca texto (amarelo) (sugestão: BIC)

● 6 tubos de cola colorida (sugestão: ACRILEX)

● 1 corretivo líquido (sugestão: BIC) caneta

● 1 caixa de tinta guache 15 ml com 12 cores (sugestão ACRILEX)

● 1 caixa de lápis de cor (24 cores) (sugestão: FABER CASTELL)

● 1 pincel redondo nº 0 (sugestão: TILIBRA)

● 1 lapiseira de metal (sugestão: FABER CASTELL)

● 1 pincel chato nº 12

● 2 borrachas brancas (sugestão: BIC)

● 1 jogo de canetas hidrográficas Prestocolor 12 unidades (sugestão: FABER CASTELL)

● 1 apontador de metal (sugestão: BIC)

● 1 pano para limpeza

● 1 régua de madeira de 30 cm (transparente)

● 1 caneca plástica de limpeza dos pincéis

● 2 tubos de cola bastão (40g) (sugestão: PRITT)

● 1 avental para pintura ou camiseta usada

● 1 tubo de cola líquida (110g) (sugestão: TENAZ ou PRITT)

● 1 caixa plástica (+ 400 x 270 x 133mm) para guardar os materiais

● 1 tesoura sem ponta (sugestão: BIC)

● 10 colchetes latonados nº 7

● 1 estojo com duas aberturas de zíper

● 1 pacote de sulfite 500 folhas (A4) (sugestão: REPORT ou CHAMEX)

● 1 capa de plástico grosso para forrar a carteira (tamanho 60 x 80 cm) (transparente)
● 1 flauta doce YAMAHA (germânica) (a mesma utilizada no ano passado)

Obs.: Pedimos que os materiais sejam entregues devidamente identificados, sem que

● 1 dicionário - Português (pequeno) (o mesmo utilizado no ano passado)

estejam enrolados, amassados ou dobrados, para que possam ser totalmente utilizados.
Pedimos, ainda, que sejam entregues de uma só vez para facilitar a conferência.

Obs.: Os materiais acima descritos deverão estar identificados através de etiqueta com o
nome e a classe do(a) aluno(a). Diariamente os materiais deverão estar na mochila.

A Coordenação.

