Lista de material – 4º ano – 2019
1 Mala ou mochila
5 Lápis preto nº 2
1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
1 Apontador plástico com deposito
1 Caixa de canetinhas hidrográficas 12 cores
1 Estojo
2 Borrachas
1 tubo de cola branca líquida 90 g
1 tubo de cola bastão
1 Tesoura sem ponta com nome do aluno gravado
1 Pasta preta com sacos com 50 sacos plásticos
1 Pasta de elástico
1 Régua acrílica 30 cm
1 Marcador destaca texto
1 Corretor líquido
1 Esferográfica preta, azul, verde e vermelha
2 Cadernos grandes de capa dura 96 folhas (Brochuras na cor amarelo)
3 Cadernos grandes de capa dura 48 folhas (Brochuras na cor amarelo)
1 Caderno de desenho grande
1 Caderno de caligrafia universitário capa dura 48 folhas pautadas.
1 Pincel
1 estojo de tinta guache
1 estojo de tinta de artesanato (acrílica)
2 Potinhos de glitter
2 Potinhos de lantejoula
1 cartolina amarelo
1 cartolina branca
1 folha em EVA amarelo
1 folha em EVA Branco
1 folha de EVA amarelo de gliter
1 folhas Collor 7 amarelo
1 folha de papel cartão amarelo
1 pacote de novaprint Textura visual 7 cores 180g/m (contém 36 folhas)
1 rolo de barbante
1 pacote de palito de churrasco
1000 folhas de papel sulfite A4
OBS.: Os cadernos devem ser brochura grande na cor amarelo.

Loja Virtual FTD
APOSTILAS 2019
Sistema de Ensino Trilhas FTD
1- Trata-se de apostilas onde o aluno em cada bimestre terá uma
apostila com todas as matérias, tornando mais prático o manuseio e
o transporte das disciplinas, mais o livro de espanhol
2- O aluno receberá uma caixa com as apostilas do ano inteiro, bem
como os paradidáticos.
As apostilas deverão ser adquiridas no site da nossa escola através
da loja Virtual da FTD.

