
 O material coletivo deverá ser entregue de 25 a 28 de janeiro de 2013 para ser conferido junto com os 

responsáveis do(a) aluno(a), no horário de 8h às 16horas.  

 O material de uso pessoal será conferido pela professora no primeiro dia de aula.  

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2012 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I  

 
 

Em parceria com a Editora Moderna, e para oferecer aos nossos alunos o “melhor” em conteúdo e 

recursos tecnológicos, o Colégio Americano Batista no ano de 2013, fará parte do Projeto 

COMPARTILHA Moderna. 

Todos os nossos livros didáticos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I deverão ser 

adquiridos pela Plataforma: modernacompartilha.com. br no site, além da comodidade de comprar sem 

sair de sua casa, os livros adquiridos terão descontos especiais em relação a qualquer livraria e serão 

entregues na escola em tempo hábil. Ainda terão descontos de 10%a vista e 4% divididos em 6 parcelas.  

Qualquer informação ligue para: Secretaria 21225567 ou Coordenação Pedagógica 21225579. 

Atenção! Para o Livro de Educação Cristã será cobrada uma TAXA EXTRA no início do ano 

letivo (mês de fevereiro). Estes livros serão vendidos na Coordenação do grau. 

A Agenda Escolar do Colégio deve ser adquirida na Livraria do CAB, no início do mês de fevereiro. 
 

                                                       

 
 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO 
 

02 folhas de papel crepom parafinado – Adorno (cores variadas) 

02 pincéis atômicos (preto e vermelho)  

04 folhas de Papel 40 kg tamanho industrial 66x96 

01 folha de Papel de presente (motivo infantil) 

02 folhas de papel laminado (Vermelho) 

02 folhas de Emborrachado cores variadas (sem estampa) 

01 caixa de massa de modelar com 12 cores 

02 tubos de cola branca 90g 

01 tela de tecido para pintura (40x30cm)  (com nome) 

04 pastas com Abas e elástico – Amarela 

02 pacotes de balões  - Verde 

01 folha de Isopor (média) 15 mm 

O6 folhas de papel colorset (cores variadas) 

01 rolo de fita dupla face  larga 

01 rolo de fita crepe 

01 bloco de papel canson – Tamanho Ofício – (Cor: Creme) 

02 folhas de Papel celofane (cores diferentes) 

01 fita durex 

01 tubo de cola Gliter 

01 tubo de cola de Isopor – Hero 

01 kg de argila 

01 pincel chato nº. 10 - Tigre 

02 metros de TNT – Verde 

01 rolo de fita TNT – Verde 

05 sacos de TNT 30x25 – Verde 

01 bloco de papel sufite – A4 (colorido) 

02 potes de tinta ACRILEX tempero guache  

     (amarelo e preto). 

02 folhas de papel madeira 

01 tubo de Brascoplast  

(adesivo de contato universal) 
01 sabonete líquido infantil 

20 folhas de papel 40kg duplo ofício  

04 tubos de tinta acrílica para tela (preto, vermelho,  

     marrom, nude) 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL 
 

(Identificar com o nome do aluno) 
 

01 caderno de brochura grande (Para Inglês) 

02 cadernos grandes sem divisão (capa dura e cores   

      variadas) 

01 caderno de desenho grande espiral para as aulas de 

     Música 

01 caixa de lápis hidrocor com 12 cores 

01 caixa de lápis de cor de madeira grande com 12 cores. 

01 borracha média 

02 lápis nº. 02 

01 dicionário nova ortografia  

01 tesoura escolar ref. 2700/05 (com nome gravado) 

01 régua de 3 cm – Cristal 

01 Bíblia 

01 calculadora 

01 agenda escolar do CAB 

01 esquadro 

02 tubos de cola branca tipo bastão 
01 copo (item indispensável) 
 

MATERIAL DE SUCATA 
 

04 revistas velhas 

04 Gibi 
 

 

 

* ATENÇÃO 

 

- Não aceitaremos caderno de matéria 

- Todo material de uso pessoal deverá ser entregue com 

o nome do aluno de forma que não saia à identificação. 

- Não será permitida a utilização de estiletes.

04 pacotes de papel A4 diversas cores  

02 pacotes de papel A4 branco 


