
 

 

 ENSINO FUNDAMENTAL I – 2020 

LISTA DE MATERIAL: 4º ANO 

 
 

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO 
2 Cadernos de 96 folhas (capa dura): um para matemática e um para português; 

1 Caderno de 96 folhas (capa dura) para ciências/geografia/ história (dividir o caderno em três 
partes); 

3 Cadernos de 48 folhas (capa dura) para: 1 produção de texto, 1 filosofia e 1 para inglês (pode 
ser do ano anterior); 

1 Calculadora; 

1 Caixa de lápis de cor; 

1 Caixa de giz de cera; 

1 Estojo completo (5 lápis pretos, borracha, régua, apontador, lápis de cor, marca texto); 

1 Tesoura sem ponta (com o nome gravado); 

2 Tubos de cola 90g; 

1 Flauta doce Yamaha barroca; 

1 Transferidor; 

1 Compasso; 

1 Caderno de desenho grande de 48 folhas sem pauta e sem seda para música (pode ser do 
ano anterior); 

1 Minidicionário Aurélio de português com a nova reforma ortográfica; 

1 Minidicionário de inglês: Oxford; 

1 Pasta catálogo preta com 50 plásticos para arte; 

1 Caixa de cola colorida (6 cores) para arte; 

1 Pasta de plástico transparente com elástico; 

1 Camiseta usada (colocar nome). 

500 500 folhas de sulfite A4; 

200 Folhas de sulfite colorido; 

1 Pacote de papel lumi paper; 

2 Folhas de papel cartão colorido; 

2 Folhas de papel de presente; 

2 Metros de TNT vermelho; 

1 Folha de papel craft; 

2 Blocos de papel de cartas com pautas; 

1 Revista (para recorte); 

3 Folhas de cartolina branca; 

2 Gibis turma da Mônica (pode ser usado); 

5 Plásticos para pasta; 

1 Papel filipaper/vergê A4 2010 mm*297mm/120 gramas; 

5 Folhas de papel vegetal(não é o bloco); 

1 Metro de algodão cru 100%; 

1 Metro de feltro vermelho, rosa ou lilás. 

1 DVD (4.7) virgem. 

 

 

Colocar o nome da criança em todo material de uso pessoal e o mesmo deverá ser reposto quando necessário pela 
família. 

ENTREGA DE MATERIAL 

� Data: 03/02/2020 – 2ª feira 

� Horário: 13h às 15h 

� Local: sala de aula. 

� Não receberemos materiais no 1º dia 

de aula para evitarmos transtornos 

no momento de acolhida dos alunos. 

� Início das aulas: 04/02/2020. 

OUTROS GASTOS 

� 3 livros de literatura a serem definidos durante o ano. 

� Poderão ser solicitados ao longo do ano: Taxas para 

eventos culturais /esportivos e visitas técnicas, ou 

materiais específicos para experiências. 

�  


