
 

 

  

 

LISTA DE MATERIAL – 4º ANO – 2020 
 

 

LIVROS DIDÁTICOS 
• Sistema SAE DIGITAL (Português, Matemática, História, Geografia, Ciências. Educação Física e Arte) 

Obs.  A compra deste material será efetuada diretamente pelo link http://bit.ly/CORJESU-SAE e a 
entrega do material será feita no colégio 

Ensino Religioso: 

•  “Crescer com alegria e fé”. Ednilce Duran e Glair Arruda. – 4º ano – FTD - EDIÇÃO 2 - NOVA EDIÇÃO 

2020 

 Obs. Este material poderá ser adquirido em papelarias, livrarias e afins. 
 

Projeto: Ciranda Livro 

Observação: somente para o projeto “Ciranda do Livro” teremos em março de 2020, a Feira de livro 
Infanto-juvenil. Na ocasião, será possível a aquisição dos três livros literários que compõem o projeto. 
 

                              MATERIAL ESCOLAR 
ITEM QNT MATERIAL 
1.  05 Caderno universitário brochurão capa dura (verde), com 96 folhas 
2.  01 Caderno grande, capa dura, espiral, quadriculado 1 cm x 1 cm- com 96 folhas 
3.  01 Caderno meia pauta – capa dura c/ 40 fls. 
4.  01 Camiseta usada- tamanho grande (para trabalhos manuais) 
5.  02 Pasta PVC A4 com elástico (verde) (Arte/Prova) 

6.  01 Bloco pautado grande 
7.  01 Gibi da Turma da Mônica 

8.  01 

Estojo simples com zíper, contendo: (repor sempre que necessário) 
2 - borrachas 
2 - apontadores  
3 - lápis grafite  
1 - caixa de giz de cera com 12 cores 
2 - caixas de lápis de cor com 12 cores 
1 - estojo de canetinha com 12 cores 
1 - tubo de cola bastão 40g 
1 - tesoura sem ponta (gravar o nome) 
1 - régua de 30 cm 
Canetas esferográficas azul ou preta e vermelha 
1 - corretivo 
1 - marca texto 
CAIXA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS: caixa plástica média – correspondente a 6 litros, 

contendo: 1 calculadora simples (com pilhas),  1 relógio de ponteiros sem vidro (pode, ou não, 
estar funcionando),  1 trena,  1 ábaco, 1 conjunto de material dourado de madeira (individual), 
contendo as peças de unidades, dezenas e centenas armazenadas em um saquinho tipo TNT, várias 
cédulas de dinheiro sem valor (destacadas). 

http://bit.ly/CORJESU-SAE


 

 

 
Observação: 

1. O uso do uniforme escolar completo é obrigatório de acordo com o Regimento Escolar. O mesmo pode ser 
adquirido na PAPELARIA J.A (endereço: Comércio Local Sul Q. 311 Loja 25 - Asa Sul, Brasília – DF) ou pela LOJA 
VIRTUAL SAGRADO STORE http://www.sagradostore.com.br 
 

2. Por gentileza, identificar os livros e todo o material do item 1 a 10 com o nome e ano escolar do(a) 

estudante. Entregar conforme solicitação da professora regente. Para o primeiro dia de aula é necessário 

apenas o envio de um caderno e estojo escolar na mochila. 

 

3. Entrega do material (do item 11 a 32): nos dias 22/01 a 24/01/2020. 
                 Local: Ginásio de esportes da escola. Horário: 8h às 11h (matutino) / 14h às 17h (vespertino).  
 
 

9.  01 Jaleco branco identificado (fica em casa, só é enviado para o Colégio quando solicitado) 

10.  01 Garrafa (para água) para uso diário 

11.  02 Folha de cartolina dupla face (branca) 
12.  02 Pote de tinta acrílica brilhante 250 g (1 amarela e 1 bege) 
13.  03 Pote de tinta guache 250 g (1 branca, 1 preta e 1 roxa) 
14.  02 Folha de E.V.A com glitter (1 dourada e 1 prata) 
15.  20 Pacote de saco plástico tamanho ofício (para guardar atividades) 
16.  02 Bloco de papel canson A3 (colorido) 
17.  02 Bloco de papel sulfite com 100 folhas A4 (1 amarelo e 1 branca) 
18.  02 Folha de papel cartolina dupla face (vermelha) 

19.  03 Pote de glitter – 3g (verde) 
20.  01 Papel contact estampado (2 metros) 
21.  01 Papel contact transparente (2 metros) 
22.  02 Bloco Escolar Criativo A4 
23.  02 Pincel chato nº22 e nº 24 
24.  02 Folha de papel cartão (branco) 
25.  01 Rolo de papel crepom (laranja) 

26.  03 Bloco de papel canson A4 (branco) 
27.  03  Papel chambril 
28.  02 Tubo de cola de silicone 100g 
29.  01 Folha de E.V.A (rosa) 
30.  02 Folha de papel scrap book 
31.  02 Folha de papel laminado (1 dourada e 1 prata) 
32.  02 Cola branca 90g 

http://www.sagradostore.com.br/

