LISTA DE MATERIAL 2020
4º ANO FUNDAMENTAL
INÍCIO DAS AULAS: 03/02/2020
03/02 (segunda-feira)
04, 05, 06 e 07/02 (de terça-feira a sexta-feira)

Entrada: 13h – Saída: 17h30
Horário normal (das 13h às 18h20)

Os horários de entrada e saída deverão ser respeitados durante todo o ano letivo. O horário de aulas será entregue no primeiro dia de aula.

Para o ano letivo de 2020, serão adotados os livros didáticos do Ético Sistema de Ensino,
que serão vendidos na Livraria Viannense (Heloísa – 3239-2914)
Uso do uniforme:
O uniforme escolar é um meio de identificar o aluno do Colégio Vianna Júnior e evidenciar a sua participação como
discente do colégio.
Seu uso é obrigatório para as atividades acadêmicas, mesmo em horários diferenciados. Àquele que não estiver
devidamente uniformizado, não será permitida a entrada nas dependências do colégio.
Blusa e agasalho: modelos próprios do Colégio. Não será permitida blusa fora dos padrões estabelecidos e uso de capuz
dentro de sala de aula.
Calça: de tactel azul marinho ou legging azul marinho (com o símbolo do Colégio).
Bermuda: de tactel ou short-saia (com o símbolo do Colégio).
A blusa deve estar abaixo da altura da cintura, assim como a bermuda deverá ser na altura do joelho.
Calçado: SOMENTE Tênis simples preto sem detalhes e meias brancas.
Não será permitido o uso de touca e boné.
Aconselhamos adquirir mochila confeccionada com material leve.
TODO UNIFORME DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM NOME DO ALUNO E TURMA.

TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM NOME DO ALUNO E TURMA
(Não é permitido o uso de caderno espiral)
MATERIAL USADO PELO ALUNO QUE FICARÁ
GUARDADO NO COLÉGIO
500 folhas de papel ofício A4
01 pacote vergê 120g (branco)
01 pacote Filipaper Decor (coração)
03 folhas de cartolina branca
02 folhas de EVA (laranja/marron)
02 folhas de EVA com gliter (preto/verde claro)
01 cola de silicone 85g
01 pacote espeto para churrasco gde
01 rolo de fita crepe
02 cx massinha 12 cores
01 cx de palito de dente
01 caneta retroprojetor preta ponta fina ou média
01 estojo tinta aquarela (pequeno)

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR COM O ALUNO
01 caderno pequeno capa dura 96fls (recado)
05 cadernos brochurão, 96 fls, grandes com pauta –
Matemática, Português, Ciências, História, Geografia e Produção
de Texto.
01 dicionário da Língua Portuguesa
01 estojo caneta hidrocor com 12 cores
01 caixa de lápis de cor grande
01 garrafinha para água (deverá ser trazida todos os dias)
01 régua de 30 cm
01 cola branca 90g
01 estojo escolar contendo: 02 lápis pretos nº 2 / 01 borracha
grande/ 01 apontador com depósito / 01 tesoura sem ponta /
caneta marca texto amarela
O uso de lapiseira é proibido nesta faixa etária.
Os mesmos deverão ser repostos sempre que necessário.

A preferência por determinadas marcas se deve à constatação, em anos anteriores, de fatores como durabilidade,
qualidade, entre outros. Vocês, no entanto, podem optar por outras marcas.
Livros paradidáticos:
• O Pequeno Príncipe - Livro por Antoine de Saint-Exupéry
• Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas – Flávio de Souza
Obs.: Ao longo do ano serão solicitados livros de literatura, além dos citados acima, para realização de projetos.

