Escola SESI-SP – CUBATÃO
LISTA DE MATERIAL – 4º ANO INTEGRAL/ 2020
Quantidade
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MATERIAL
Folhas de papel A/4 – branca
Bloco de papel Canson A3
Bloco Criativo A4 50 Folhas 5 Cores
Caderno universitário capa dura BROCHURÃO 96 folhas- ficar na
mochila
Cadernos Universitários 100 folhas
Lápis preto, borrachas, apontador com depósito, tesoura sem
ponta, caneta azul e vermelha, uma caneta marca texto, lápis de
cor e canetas hidrográficas (ficar na mochila)
Régua 30 cm (ficar na mochila)
Transferidor
Tubo de cola bastão grande
Pasta de elástico transparente grande
Tubo de cola líquida grande
Caderno meia pauta (50 folhas)
Caixa de tinta guache (6 cores)
Pincel
Dicionário
Folhas de almaço
Folhas de papel quadriculado
Pasta catálogo preta com 4 furos e 20 sacos plásticos grossos
Kit dinheirinho (R$1,99)
Cartolina branca
Papel color set- cor a escolher
Papel pardo
Fita dupla face
Pedaço de TNT de 1m- rosa e azul escuro(1 de cada)
Folha de EVA lisa- cores roxo e verde (1 de cada)
Material dourado de madeira



INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2020
Horário do Integral- entrada às 7h30 e saída às 16h30, exceto às quartas-feiras que a saída é
às 12h, sem almoço.
No Portal estará disponibilizado o link para aquisição do Material Didático para 2020.
Na semana de 20/01 a 24/01, as inspetoras receberão todo o material da lista, no horário das
8h às 12h ou 13h às 16h. Tudo deve ser enviado dentro de uma sacola, com o nome da criança

e o ano, exceto o material que deve ser enviado na mochila. Solicitamos que todo o material e
uniforme tenham o nome marcado individualmente.
Material de higiene: nécessaire contendo: 1 escova de dentes com protetor, um creme
dental e fio dental. Enviar na mochila diariamente e higienizar esse material semanalmente.
O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula. (Tudo com nome).
Uniforme: camiseta branca com logotipo do SESI, bermuda/calça preta com logotipo do SESI,
agasalho preto com logotipo do SESI, meias brancas e tênis.

Fones: Secretaria – (13) 33652132 – (13) 33652142 – (13) 33652143.

Direção/Coordenação


