
LISTADO DE MATERIAL DO ALUMNADO DE 4º DE ED. PRIMARIA PARA O CURSO 2021-22

1 Lapis HB 2B: 4 (só deberán traer no estoxo dous lápis, os outros dous poden telos na casa)
2 Gomas: 3 (só deberán traer no estoxo unha goma, as outras dúas poden telas na casa)
3 Afialapis con depósito : 1
4 Bolígrafos azuis: 3 (só deberán traer no estoxo dous, o outro poden telo na casa)
5 Bolígrafos vermellos 2
6 Rotulador para encerado branco (tipo velleda): 1 cor negro
7 Cola/pegamento en barra: 2 (só deberán traer no estoxo un, o outro poden telo na casa)
8 Caixa de ceras duras 12 cores.
9 Bloc de debuxo tamaño A4.
10 Caderno tamaño A4 cuadrícula (mediana) de portada de plástico e espiral de 80 follas:  1
11 Caderno tamaño A4 de dobre pauta (estreita) de espiral e 80 follas: 4

ACONSELLAMOS REUTILIZAR OS CADERNOS DO CURSO ANTERIOR CANDO TEÑAN
POUCAS PÁXINAS USADAS.

12 Sobre de plástico tamaño A4: 1
13 Tesoiras de punta roma.
14 Regra numerada (30 cm)
15 Carpeta de cartón/plástico con gomas tamaño folio A4: 1
16 Estoxo , o suficientemente amplo que permita gardar todo o material (excepto a regra),

de lona ou tea, con cremalleira e con forma de bolsa alongada (non de libro).  
17 Deben traer unha segunda máscara de recambio dentro dunha bolsa que a protexa.
18 O alumnado obrigatoriamente (debido ás adaptacións ao plan COVID – 19) deberá ter

unha  bolsa  co  seu  nome,  de  tea  ou  papel,  para  gardar  a  máscara  cando  non  sexa
necesario  o  seu  emprego,  cun  colgador  para  poder  colocala  no  gancho  lateral  dos
pupitres.

É  importante  que  reutilicedes  o  material  que  se  atope  en  boas  condicións,
especialmente  tesoiras, regras, carpetas de gomas,....

É obrigatorio que os libros de texto veñan forrados e co nome do alumnado nunha
pegatina no forro.

É moi importante que todo o material veña etiquetado co nome
do alumando.


