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Material Escolar 

 1 tubo de cola para isopor (90 g)  
 3 tubos de colas brancas 
 1 tubo de cola de silicone líquida 
 2 folhas de cartolina carmem (vermelha)  
 1 folha de papel crepom verde  
 1 folha de emborrachado EVA liso (rosa)  
 2 folhas de emborrachado com gliter 
 1 metro de TNT (amarelo, azul ou preto) 
 3 caixas de massa de modelar 
 1 bloco de papel canson branco (140 g/m²) 
 1 bloco de papel canson colorido (140 g/m²) 
 1 folha de papel scrap com glitter (30,5 cm X 

30,5 cm) 
 1 folha de papel scrap metálico (30,5 cm X 30,5 

cm)  
 1 resma de papel (tamanho A4)  

 

Material de Uso Diário  

 1 estojo completo (lápis, borracha, apontador, 
lápis hidrocor, lápis de cor, cola bastão, canetas 
azul/preta e tesoura com ponta arredondada 
com nome da criança gravado) 

 1 régua de 30 cm   
 2 cadernos grandes (capa dura / 96 folhas) 
 1 caderno pequeno (capa dura / 96 folhas) 
 1 pasta fina com elástico  
 2 gibis usados (Turma da Mônica infantil)  
 1 gibi em INGLÊS (Turma da Mônica Infantil) 

 

 Livro Didático 

 Bernoulli Sistema de Ensino - Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais 4º Ano (Adquirir na 
ACDMAV – Unidade 1) 

 

         * DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Títulos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISTÉRIO DA 
FÁBRICA DE LIVRO 

Autor: Pedro Bandeira 
Editora: Moderna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POÇO DOS DESEJOS 
Autora: Roseana 
Murray 
Editora: Moderna 
 

 

 
 

 
DE CARA COM O 
ESPELHO 

Autor: Leonor Corrêa 
Editora: Moderna 
 

                      
                             

Entrega do Material Escolar 

 Dia: 22/01/2020                                                       
 Horário: 13h30 às 17h                                                  
 Local: Espaço Madre Bernadete                                                                                                    
 Gentileza, encapar e etiquetar livros após a 

conferência da professora 
 Gravar nome da criança em materiais de uso 

individual 
  Não será permitida a entrega de material no 1º 

dia de aula 
 Favor observar atentamente a data indicada 

          Atenção! 

 Início das Aulas:  27/01/2020 
 


