ESCOLA SEB UNIMASTER
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL - 2021
4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

A aquisição do material escolar deve ser um momento de aprendizado sobre o consumo consciente, o combate ao desperdício,
praticidade e sustentabilidade. A qualidade reflete diretamente no desempenho pedagógico e na durabilidade dele. Estamos
alinhados com nosso pilar UNESCO de SUSTENTABILIDADE, lembrando que sempre incentivamos a reutilização dos materiais, desde
que estejam em bom estado.

2.

Início das aulas em 2021: Estamos prontos e com todos os protocolos de biossegurança chancelados pela Consultoria do Hospital
Albert Einstein desde agosto. Assim que os órgãos competentes locais autorizarem estaremos de volta. Fiquem atentos aos nossos
comunicados por e-mail e por meio de nossas plataformas.

OBSERVAÇÕES

LITERATURA

MATERIAL DE USO
CONSTANTE

MATERIAL INDIVIDUAL
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Tipo/Especificação
Caixa de lenço de papel.
Máscaras e 02 ziplocs para colocação das máscaras (limpa e utilizada).

Caderno brochurão 60 folhas para: Matemática (1), Português (1), Redação (1),
História e Geografia (1), Ciências (1), Inglês (1).
Caderno de música 96 folhas Formato: 205 mm X 300 mm para: Musicalização.
Bloco pautado frente e verso para produção textual
Pasta com elástico
Minidicionário – Língua Portuguesa (com a nova ortografia)
Flauta doce germânica soprano
Estojo simples
Lápis preto 2B (o uso de lapiseira não será permitido).
Caneta esferográfica azul ou preta
Caneta marca texto de qualquer cor
Borracha macia
Apontador com depósito
Tesoura de ponta arredondada com nome gravado
Cola bastão
Caixa de lápis de cor, 12 cores
Régua - 30 cm (rígida e transparente)
Garrafinha para água de uso individual

O Hambúrguer Era de Carneiro - Diário de uma Viagem À Índia. Autora: Daniela
Chindler. Editora: Rocco.
Para cada etapa letiva solicitaremos novos livros de literatura.

As Normas de Convivência devem ser consultados no endereço: https://escolaseb.com.br/unimaster/
O UNIFORME - É indispensável o uso do uniforme para todos os alunos incluindo o tênis. Todas as peças deverão ser marcadas com
canetaprópriaparatecido.
Endereço para compra dos uniformes:Rua Engenheiro Alberto Pontes,75Fone: (31) 3079-7081.

Todo o material deverá ser identificado e reposto sempre que necessário.
Todos os itens da lista devem ser adquiridos até o primeiro dia de aula de 2021 para melhor desempenho do(a) aluno(a).

UNIDADE Juniors - R. Engenheiro Alberto Pontes, 280 – Belo Horizonte, Minas Gerais – Telefone: 3079-7080
UNIDADE Pre-ENEM - R. Engenheiro Alberto Pontes, 75 – Belo Horizonte, Minas Gerais – Telefone: 3378-4638

