
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL / 2018 
4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Língua Portuguesa 

 01 caderno universitário de 96 folhas (capa dura) 

 100 folhas de fichário pautadas (com margem e sem desenho) 

 01 pasta tipo Clear Book (50 saquinhos) 
 

Matemática 

 01 caderno universitário com 96 folhas quadriculadas de 1 cm x 1cm (capa dura) 

 01 calculadora simples 

 01 régua geométrica 
 

História / Geografia e Ciências 

 01 caderno universitário de 96 folhas, dividir o caderno 32 folhas para História / 32 folhas para Geografia e 32 folhas 
para Ciências (capa dura) 

 

Material de uso diário  

 04 lápis pretos nº 2 

 01 borracha 

 01 apontador com depósito 

 01 régua de 30 cm 

 01 tesoura (sem ponta) 

 01 cola bastão e 01 cola líquida 

 01 marca texto 

 01 caneta esferográfica azul 

 01 caneta esferográfica verde 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 jogo de canetinhas hidrográficas 

 01 pasta com trilho de plástico 

 01 pasta L 

 01 fita corretiva 
 

Artes (aguardar agendamento para entrega e uso durante o ano letivo) 

 01 bloco de papel vegetal s/ margem A4 (50 folhas) 

 01 camiseta velha do pai ou mãe para proteger o uniforme nas aulas de Artes 

 01 bloco criativo Ecocores ( o normal s/ textura visual) 36 folhas 

 01 bloco de papel canson colorido criativo A4 – 80/m
2
 – 210 x 297mm / 32 folhas e 8 cores 

 01 bloco de papel canson branco  

 01 porta bloco com foto em MDF 

 01 carriola pequena em MDF 

 pastilhas adesivas 2cm x 2cm para mosaico coloridas, no tom que preferir para revestir o porta bloco. 

 01 ecotela, papel 100% reciclável (30x30) 

 02 sacos de TNT para presente (1 para a carriola em MDF e um para o porta bloco) 

 03 tintas acrílica brilhante 37 ml (qualquer cor) 1 de cada cor 

 01 pincel nº 10 

 01 pincel nº 12 
 
Ensino Religioso 

 01 caderno de cartografia de 48 folhas (capa dura) 
 

Aviso importantes: 

1. Os alunos deverão comparecer uniformizados no primeiro dia de aula e trazer um caderno para as aulas de revisão. 
2. Todos os materiais do aluno deverão ser etiquetados com nome e ano correspondentes. 
3. Os uniformes deverão conter identificação do aluno. 
4. Todo material que será utilizado para a Semana Cultural, será previamente solicitado em agenda durante o ano letivo. 
5. Todo material deverá ser reposto quando necessário. 
6. Aguardar o agendamento para entrega de todo o material escolar para a professora. 

7. Materiais necessários para a execução de experiências serão solicitados durante o ano letivo, previamente, em agenda. 


