
 
 
 

 

MATERIAL ESCOLAR  2020 

4º ANO EF I | UBERLÂNDIA 

• 02 colas líquidas de 90gr 

• 1 caneta marca texto 

• 01 régua rígida – 30cm.  

• 01 transferidor de 180°  

• 01 estojo com: 4 lápis pretos, borracha, apontador com depósito, lápis de cor.  

• 01 tesoura de boa qualidade (sem ponta), com o nome da criança gravado*.  

• 01 pasta catálogo transparente – 50 plásticos.  

• 01 revistinha em quadrinhos (evitar revistas que estimulem a violência).  

• 02 revistinhas em quadrinhos em Inglês.  

• 01 jogo de canetinhas (12 cores).  

• 01 pasta fina com elástico.  

• 05 cadernos (tipo brochurão/ 96 folhas) com pauta para as matérias de: Português, Matemática, História- 
Geografia e Ciências 

• 01 dicionário Soares Amora- Ed. Saraiva  
 
Cadernos (encapar e etiquetar com os nomes dos alunos e as matérias)  

 
LIVROS DE LITERATURA 
02 livros de literatura que serão selecionados e solicitados pela professora ao longo da primeira etapa. 
 
MATERIAL DIDÁTICO 

• Combo Bene:) 4º Ano Ensino Fundamental I - Programa de Formação Ética e Socioemocional - dois 

volumes + Plataforma Digital + Material de Apoio + Certificado. | Até 10/02/20, 50% de desconto para 

pagamento à vista ou  em até 10x com 40% de desconto. Site: www.centraldolivro.com.br, senha: 

batista2020. 

• Coleção Phases para o 4º Ano – Sistema de Ensino poliedro que deverá ser adquirido através  

da livraria digital: www.centraldolivro.com.br, senha: batista2020; 

• Livro de inglês (Bilíngue) que deverá ser adquirido no site: www.unoieducacao.com; 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 

• Início das aulas do Berçário, do Fundamental II (6º ao 9º) e Ensino médio: 04/02/2020 

• Início das aulas Fundamental I (1º ao 5º): 05 /02/2020 

• Início das aulas Educação Infantil (Maternal 1 ao 2º Período): 06/02/2020 

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS DO INFANTIL E FUNDAMENTAL 1: 

• Manhã: 7h10min às 11h40min                    

• Tarde: 13h às 17h30min  
 
1ª REUNIÃO DE PAIS 

• 04/02/2020 – 18h (Fundamental I -1º ao 5º ano) 

• 05/02/2020 – 18h (Educação Infantil- Berçário ao 2º período) 

• 06/02/2020– 18h (Fundamental II- 7º ao 9º ano e Ensino Médio) 

• 06/02/2020- 19h (Fundamental II- 6º ano)  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

• Todo material deverá ser identificado com nome, inclusive agasalhos e uniformes. 

• Os cadernos e os livros deverão ser identificados com o nome do aluno e série.  
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