COLÉGIO MENDES GARRIDO
LISTA DE MATERIAL/2022 – 4º

ANO

- Ens. Fundamental I

03 cadernos de capa dura (universitário espiral) (100 folhas)
01 bloco de papel canson A4 para desenho (20 folhas)
01 caderno de caligrafia pequeno (96 folhas)
300 folhas de sulfite (A4) branca
100 folhas de sulfite (A4) colorida
01 pasta plástica c/ elástico (cor azul claro)
04 envelopes tamanho ofício (pardo)
01 pacote de lumipaper (50 folhas)
01 estojo contendo: 03 canetas esferográficas (azul, preta e verde), 03 lápis pretos nº 2, 01 borracha, 01
apontador c/ depósito, 01 tesoura sem ponta.
01 caixa de lápis de cor (12 cores ou 24 cores)
01 caixa de giz de cera CURTOM (12 ou 15 cores)
01 estojo de canetas hidrocor (12 cores) Sugestão: COMPACTOR
01 régua de 30 cm e 01 régua de 15 cm - transparente
02 colas bastão
01 tubo de cola branca (90 gramas)
01 capa de carteira medindo 0,80 cm x 0,70 cm plástico leitoso azul claro
01 corretivo
05 folhas de E.V.A. liso (cores variadas)
01 folha de E.V.A. com glitter
01 caixa de tinta guache (06 cores)
01 pincel chato nº 815-10 (sugestão - marca TIGRE)
02 pacotes de glitter (cores sortidas)
02 pacotes de lantejoulas (cores sortidas)
01 transferidor
01 rolo de fita dupla face transparente (fina)
03 refis de cola quente (fina)
01 caneta para retroprojetor (preta e fina)
01 fone de ouvido intra-auricular (para aulas de informática)
01 pote de sorvete vazio
01 garrafa para água (squeeze)

Livros Didáticos: Adquiridos somente no Colégio (Coleção Conquista - Ed. Positivo)
Agenda Digital Anual, Papelaria e Provas Personalizadas
Valor: R$ 130,00
- Poderão ser solicitados outros materiais no decorrer do ano letivo, de acordo com a
necessidade.

* Os cadernos e os livros deverão ser encapados com plástico transparente incolor. Todo
material deverá ser etiquetado com nome completo e série do aluno (POR FORA). E deverá
ser entregue na escola até o dia 20 de janeiro/2022 (5ª feira).
Sugestão de compra: Bazar e Papelaria ¨A IDEAL¨
Avenida Gameleira Branca, 523 - Fone: 2743-8047

