LISTA DE MATERIAL – 4º Ano – 2019
COC Atibaia – Unidade Lucas – 4413 1214
Material Obrigatório:
01 estojo grande;
08 lápis pretos nº 2 (não trazer lapiseira);
04 borrachas brancas;
01 caneta esferográfica azul;
01 caneta esferográfica preta;
02 apontadores com reservatório;
01 régua de 15 cm;
01 régua de 30 cm;
01 caixa de lápis de cor grande (mínimo 24 cores);
01 tubo de cola bastão grandes;
03 tubos de cola líquida grandes;
03 colas glitter (amarelo, azul e vermelho)
01 tesoura sem ponta (de boa qualidade);
01 caderno universitário capa dura – 200 folhas – 10 matérias;
01 bloco de fichário tamanho ofício pautado (folhas brancas);
20 sacos plásticos grossos A4;
01 minidicionário da Língua Portuguesa – Sugestão: Silveira Bueno – capa PVC – Editora FTD,
atualizado conforme acordo ortográfico (pode ser usado o mesmo do ano anterior);
01 jogo pedagógico para a idade;
01 livro da coleção “Reencontro Infantil” (podendo ser usado ou novo);
01 caderno de desenho grande espiral de 50 folhas (capa dura);
01 caixa de giz de cera Curton;
01 caixa de canetinha hidrocor fina;
02 canetas marca texto;
01 pasta fina com elástico;
01 saquinho de palito de sorvete;
01 Material Dourado com unidade de milhar.
*Não trazer corretivo
Material para aulas de Música:
01 flauta doce soprano da Yamaha (Germânica) – com nome gravado, ou instrumento de pequeno
porte de opção da criança (podendo ser de sopro ou cordas).
01 caderno de música grande – pautado.
Agenda Escolar: A escola irá fornecer a agenda oficial COC.
Inglês: o livro de Inglês será entregue juntamente com a primeira remessa do material didático.
OBSERVAÇÕES
 Todas as peças do uniforme devem conter o nome da criança.
 Todos os materiais devem ser etiquetados.
 Os materiais do estojo deverão ser repostos sempre que necessário.
 Para que possamos organizar os materiais, pedimos que os mesmos sejam entregues no
primeiro dia de aula.

