CENTRO EDUCACIONAL DE ANDRADINA
LISTA DE MATERIAL – FUNDAMENTAL I - 4º ANO – 2021
Quadro I
05
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01

MATERIAIS INDIVIDUAIS COM NOME DO ALUNO
Cadernos de brochura grande de capa dura – 48 folhas
Cadernos de brochura pequenos de 48 folhas (Recado)
Estojo com zíper contendo: 2 lápis preto n° 02; borracha macia; apontador com lixeira
Canetas esferográficas (1 azul e 1 preta)
Caixa de lápis de cor – 24 – com identificação em cada lápis
Caneta marca texto
Tesoura sem ponta
Régua plástica de 30 cm
Mini dicionário de Língua Portuguesa
Calculadora simples
Flauta Doce (de osso) + 01 Caderno pequeno de música
Transferidor

Quadro II
MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NA SALA DE AULA COM IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
01
Caderno de desenho grande – 48 folhas
10
Folhas de papel almaço*** alunos novos e para aqueles que não entregaram em 2020
01
Atlas Geográfico
01
Pasta preta com 50 folhas de plástico
01
Pasta plástica transparente com elástico
01
Pincel cabo longo n° 16
03
Gibis novos e revistas usadas
01
Ábaco
02
Colas brancas - grande
Quadro III: MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA
*** Para alunos novos e para aqueles que não entregaram toda a lista em 2020
Quant.
01
01
01
01
01
01
01

Material
Folha de papel cartão AMARELA
Folha de papel de seda VERMELHA
Folha de cartolina dupla face VERMELHA
Papel crepom ROXO
EVA liso BRANCO
EVA plush BRANCO
EVA gliter BRANCO

Quant.
01
200
45
01 m
01 m
01 m
01

Material
Tinta guache (250ml) - VERDE
Folhas de sulfite A4 branco
Folhas de Color Card – A4 - NEON
TNT - VERDE
Sianinha 5mm – AZUL
Fita Setim 6mm - AZUL
Rolo de Barbante nº 8

Quadro IV: Projeto Literário - 2021: “Ler é uma boa forma de aprender novas coisas. Quem muito ler, muito irá aprender!
Ler é a chave da vida: abrimos as portas ao conhecimento e com ele alcançamos um mar de sabedoria que nunca termina”.
É de extrema importância que cada aluno tenha seu exemplar literário para que possa acompanhar os projetos literários
de forma adequada e eficiente. Portando solicitamos que os Srs. providenciem os respectivos livros nas datas citadas na
lista de materiais.
PRAZO DE
ENTREGA
12-02-2021
15-03-2021
15-04-2021
14-05-2021
10-08-2021
10-09-2021
08-10-2021
05-11-2021

NOME DO LIVRO

AUTOR(A)

EDITORA

Crônicas para gostar de ler Nº 1
Flor de maio
O menino de muitas caras
O sumiço da Lua
Lendas Indígenas
Maioria, minoria
A Economia de Maria
Uma aventura no mundo de Tarsila

Maria Cristina Furtado
Cesar Obeid e Jonas Ribeiro
Manoel Filho
Antoracy Tortolero Araújo
Tânia A. Martinelli
Telma Guimarães Castro Andrade
Mércia M. Leitão e Neide Duarte

Editora Ática
Editora do Brasil
Editora do Brasil
Editora do Brasil
Editora do Brasil
Editora do Brasil
Editora do Brasil
Editora do Brasil

Os livros da Editora do Brasil poderão ser adquiridos com desconto de 20%, com frete grátis até 31/05/2021. Seguir os
passos abaixo:
Passo 1: acesse lojavirtual.editoradobrasil.com.br clique em ENTRAR, insira seu login ou em CRIAR CONTA,
para fazer seu cadastro.
Passo 2: Uma vez logado, clique no ícone ESCOLAS PARCEIRAS - CODIGO PROMOCIONAL
Passo 3: Insira o código da escola (097M778).
OBSERVAÇÕES:
• Reaproveitar os objetos dos anos anteriores que estiverem em bom estado, inclusive os cadernos.
• A relação dos materiais do QUADRO III (Obrigatório para alunos novos e para aqueles que não entregaram toda
a lista em 2020), a serem entregues na secretaria deverão ser entregues preferencialmente no período de 18 a 23 de
janeiro de 2021. Em caso de não entrega até o dia 19/02/2021, será cobrado uma taxa no dia 08 de março de 2021,
no valor correspondente respectiva lista de material. O prazo de entrega dos materiais para matrículas após a data
acima, será de 1 mês. É de suma importância enviar os respectivos livros dos Projetos Literários com antecedência
para que o aluno possa participar ativa e adequadamente. Não deixem para comprar os livros na última hora, para que
o aluno não fique prejudicado. Não será permitido trazer cópias de livros (lei 9.610 de 19/02/1998-Direitos Autorais).
• O material individual do aluno deverá ser mantido completo durante o ano todo e reposto sempre que necessário.
Recomendamos para que o aluno traga uma toalhinha para o momento do lanche.
• Etiquetar e identificar TODOS OS MATERIAIS INDIVIDUAIS DO ALUNO, inclusive mochilas, lancheiras e uniformes
(de verão e de inverno) em local visível.
• O aluno deverá trazer para a escola apenas o “material que será utilizado no dia”, evitando assim o excesso de
peso na mochila. O Caderno de Recados deverá acompanhar o aluno e ser rubricado pelos responsáveis diariamente.
• O uso do uniforme é obrigatório, mesmo no contraturno: camiseta do CEA, calça ou bermuda (comprimento na
altura do joelho) preta ou jeans. Não será permitido o uso de calça rasgada acima dos joelhos. Por questão de
segurança, o calçado deverá ser tênis (sendo o mesmo de uso obrigatório na Educação Física) ou sapato fechado sem
salto. O uso de chinelos de dedos só será permitido com recomendação médica por escrito.
• É PROIBIDO trazer estilete e Errorex ou similares.
• Nossos contatos: SOE (Serviço de Orientação ao Estudante) 18- 98205-0501; whatsApp (18) 99751-8638; site:
www.ceandradina.com.br (Boletim on-line)
•

I REUNIÃO ONLINE DE PAIS: orientações gerais para o ano letivo de 2021, sua presença é muito importante para
o bom desempenho de seu filho:
DATA
19/01/2021
20/01/2021
21/01/2021
22/01/2021

•

HORÁRIO
08h30 às 09h30
08h30 às 09h30
08h30 às 09h30
08h30 às 09h30

CURSOS
INFANTIL
FUNDAMENTAL I
FUNDAMENTAL II
ENSINO MEDIO

Previsão para o Início das aulas – 2021:

DATA
Modelo
25/01/2021 Remoto: Avaliação Diagnostica + Revisão de conteúdos

01/02/2021 Presencial escalonado (conforme Decreto Estadual/Municipal)

01/02/2021 PROGRAMA BILÍNGUE- presencial (-conforme Decreto
Estadual/Municipal)

CURSOS
INFANTIL
FUNDAMENTAL I e II
ENSINO MEDIO
INFANTIL
FUNDAMENTAL I e II
ENSINO MEDIO
INFANTIL ( G 4 e G 5)
FUNDAMENTAL I ( 1º ao 5º ano)
Equipe CEA

