
 

  
EDITORA EDEBÊ - MATERIAL DIDÁTICO/2022  

4º ANO (E. FUNDAMENTAL 1) 

L i v r o  Valores  

4º ANO EF – COLEÇÃO NAUTAS – KIT BÁSICO R$ 765,00 
V A L O R    D A    C O M P R A R$ 765,00 

O material didático deverá  ser adquirido diretamente pelo (a) requerente na loja on-line da Editora Edebê Brasil no  
seguinte endereço: http://loja.edebe.com.br. As vendas estarão abertas a partir de 16 de novembro de 2021.  

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
01 caderno 48 folhas brochura capa dura grande amarelo 
01 caderno 96 folhas brochura capa dura grande vermelho 
01 caderno 96 folhas brochura capa dura grande verde 
01 caderno 96 folhas brochura capa dura grande azul 
02 colas brancas (90 gramas) 
01 caixa de lápis de cor com 12 cores  
01 jogo de canetinha hidrocor 12 cores 
02 pastas catálogo com 50 plásticos preta  
01 pasta polionda 2 cm para tarefa azul  
01 tesoura sem ponta com o nome gravado 
01 régua  30 cm 
01 apontador com depósito  
02 borrachas brancas  

06 lápis preto nº2 
02 canetas grifa texto amarelas 
01 dicionário de Língua Portuguesa (Nova 
Ortografia) 
02 colas bastão 
01 revistas picolé de acordo com a faixa etária 
(cruzadinha) 
01 tela para pintura 20x20 (projeto de artes) 
02 caixas de massa de modelar soft com 12 
cores  
01 Pincel chato N°12 
01 gibi para leitura  
01 caixa com 12 cores tinta guache 

 

 

 

  

UNIFORME ESCOLAR  

Será vendido na Malharia Araçatuba, rua do Fico,1135, bairro Santana em Araçatuba/SP, telefone (18) 3623-
8477, horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h, aos sábados das 9h às 13h.  
  

Obs.: O uso do uniforme estabelecido pelo colégio, é obrigatório para os alunos participarem das aulas e atividades oficiais da escola.  
 

  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

Início das aulas dia 24 de janeiro de 2022  
 

Aulas de 2ª a 6ª feira       Horário MANHÃ: das 7h15 às 11h55 / Horário TARDE: das 13h às 17h30 

 
Todos os materiais devem estar identificados (nome completo e ano do aluno).  
* Demais orientações do ano aguardar circular 2022.  

                                     

www.colegiosalearacatuba.com.br 
 

 

  
  

  

https://loja.edebe.com.br/retirada-na-escola/4o_ano_ef_colecao_nautas_kit_basico/
http://loja.edebe.com.br/
http://loja.edebe.com.br/

