
MATERIAL COMPLEMENTARIO
Curso 2020-21 – 4º Primaria

• 2 libretas: unha grande microperforada de 5 cores, con anillas de cuadrícula 5mm,  outra 

grande con anillas de raia simple
• 1 axenda escolar de páxina-día (ten máis espazo para escribir).

• 2 bolígrafos: un azul e outro vermello

• 1 lapis Staedtler (HB, nº 2) e 1 goma Milán

• 1 barra de pegamento sólido, tamaño pequeno Pritt

• 1 afialapis de metal

• 1 tesoira

• 1 paquete de 100 folios de 80 gr

• 1 caixa de ceras duras Plastidecor e 1 caixa de 12 rotuladores de punta fina

• 1 estoxo de cremalleira pequeno para gardar o básico ( lapis, goma, afialapis e bolígrafo )

• 1 carpeta de plástico tipo sobre din A-4

• Un pack de regras: escuadra, cartabón, portaángulos e regra

• Un compás

• Libro de lectura: Ledicia Costas: Escarlatina, a cociñeira defunta. Ed. Xerais

Para Música:
• Caderno de música. Editorial Santillana. Método: Os camiños do saber.

• Carpeta de plástico tipo sobre A4 co nome e curso para gardar as fichas de música e o 

caderno.

• Frauta: Se teñen frauta que traian a que teñan. Se a teñen que mercar, un dos dous seguintes 

modelos:

- YAMAHA modelo YRS-20G (tres pezas e de plástico transparente de distintas cores)

- HOHNER “Melody” 9508 (unha peza, de plástico e coa funda verde)

• Debido ás restricións para empregar o material de aula de música é posible que se solicite 

material complementario ao longo do curso. Informarase oportunamente ás familias.



• Para Plástica

• Unha caixa de ceras brandas Manley

• Un caderno de debuxo de páxinas microperforadas ( gramaxe mínima 130g )

• 1 caixa de acuarelas

• 1 bloc de cartolinas de distintas cores

Para Relixión:
• Unha carpeta e unha libreta din A-4 (poden empregar a do curso pasado)

Poden aproveitar materiais que lles quedaron do curso pasado (lapis, gomas, ceras ou 
carpetas)

Importante: non traer o material ata que non se vaia pedindo.


