
1 estojo grande com zíper e 2 divisórias contendo:

1 apontador com depósito Faber Castell ou Mapped

2 borrachas brancas
1 calculadora simples pequena com nome

1 caneta azul

1 caneta vermelha 

1 caneta marca texto
1 corretivo de fita

1 cx de giz de cera seco pastel 12 cores
1 bloco criativo 8 cores - 120g
1 bloco Nova Print Ecocores - Multiformas

1 estojo de canetinhas hidrograficas - 12 cores 1 bloco de Canson A3 - Colorido (não reciclado)

4 lápis preto nº 2 1 blocos de Canson A4 - Branco  
1 pasta catálogo com 50 plásticos 2 blocos de Canson A3 - Desenho
1 pasta plástica A4 com elástico - fina 1 bloco de folha de fichário com nome
1 régua em acrílico de 20 cm Desetec 20 botões coloridos
1 régua em acrílico de 30 cm Desetec 10 envelopes tamanho ofício A4 - Branco

20m fita de cetim 15 mm                                                                                                                  
2 folhas de color set marrom e roxo (sem enrolar)

1 tubo de cola branca Tenaz - 45g 1 folha de EVA (qualquer cor)
2 tubos de cola bastão Priit ou Bic (grande) 1 folha de EVA com glitter (qualquer cor)
1 mala ou mochila e 01 lancheira (opcional) 1 pct de lantejolas ou estrelinhas

20 sacos plásticos tamanho A4 1 rolo de fita crepe (4,8cm x 50m)
1 pincel nº12 1 durex colorido

1 pote de tinta guache - 250ml - marrom ou roxo

2 gibis em bom estado
1 revista Picolé ou Recreio

1 Desenho - capa dura espiral grande - 48 fls

LISTA DE MATERIAL

4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL

Encapar o material com Contact

Para alunos do Período Integral                                            

Data:  28/01/2019 Horário: 15h30 

Para alunos do Período da Tarde                                                                                  

Data:  28/01/2019 Horário: 16h15 

Os cadernos deverão ser etiquetados com as respectivas 

matérias

TRAZER OS MATERIAIS ABAIXO NO DIA DA REUNIÃO DE PAIS

PAPELARIA OBSERVAÇÕES

O material de escrita deverá ficar no estojo na mala da 

criança

bloco Nova Print - Textura Visual nº3 - 7 cores 

180g
1 Etiquetar e colocar nome em tudo                            

(inclusive em todas as peças do uniforme)

31/01/2019
Atlas Geográfico - Simielli, Maria Elena - Ed. Ática

Mini dicionário da língua portuguesa - Aurélio

LIVROS DIDÁTICOS

TRAZER OS MATERIAIS ABAIXO NO INÍCIO DAS AULAS

ESCRITA

1
História e Geografia - capa dura (grande) c/ 100 

folhas - vermelho 

Português - capa dura brochura (grande) c/ 100 

folhas - capa ilustrada

tesoura sem ponta com nome gravado (Mundial, 

Tramontina ou Mapped)
1

CADERNOS

1

Estes materiais deverão ser repostos durante o ano 

conforme necessidade.

1
Matemática - capa dura brochura (grande) c/ 100 

folhas - capa azul

Taxa de artes R$70,00, deverá ser paga na secretaria do 

colégio até o dia da reunião.

Refere-se aos materias específicos dos projetos 

desenvolvidos que não constam na lista

1
caixa de Lápis de cor com 24 cores não 

aquarelável (Bic ou Faber Castell)

1
Inglês - pequeno brochura c/ 50 folhas capa 

ilustrada

1
Ciências - capa dura (grande) c/ 48 folhas - 

amarelo INÍCIO DAS AULAS
1

caderno pequeno de música pautado - 50 fls 

(pentagrama)

MATERIAL DE APOIO

flauta Yamaha doce soprano - dedilhado barroco

REUNIÃO DE PAIS

MÚSICA

1

2019 


