
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2019 
– 4º ano – 

 

  
Material individual 

20 folhas almaço 
02 folhas papel quadriculado 
01 pincel (tamanho médio) 
01 caixa tinta guache (6 unidades dentro da caixa) 
03 cadernos brochurão (grande) 48 folhas (capa 
dura) (produção de texto)  
02 cadernos brochurão (grande) 96 folhas (capa 
dura) 
01 pasta preta com plásticos 
01 estojo com zíper  
01 caixa de lápis de cor (c/ 12 ou 24) 
01 régua transparente 30 cm 
01 régua de 15 cm 
01 jogo de canetinha hidrocolor  
10 lápis pretos  
01 Caixa de massa para modelar 
05 borrachas brancas e macias 
02 apontadores 
01 cola bastão  
02 tubos de cola (110g) 
01 tubo grande de cola escolar 
02 canetas azuis 
02 canetas vermelhas 
03 canetas marca texto 
01 caixa de camisa (encapada) 
01 tesoura pequena sem ponta 
02 dados convencionais 
01 calculadora simples 
01 kit de material dourado 
01 garrafa de água (uso pessoal da criança – 
etiquetada e com nome) 
01 caderno (desenho) 
01 tangram emborrachado 
 
Dicionário: (mini-dicionário) reformulado. 
1 - Aurélio ou 
2 - Soares Amora (Editora Saraiva) ou 
3 - Silveira Bueno (FTD) 
 
 

01 Atlas Geográfico Escolar 
Ensino Fundamental do 4º ao 9º ano 
Autor/Editora: IBGE 

 
  

Livros Paradidáticos: 
1º Bimestre: Em Angola tem? No Brasil também! 
Autor: Rogério Andrade Barbosa 
Editora: FTD 
                                                                          
2º Bimestre: Uyrá – O defensor do planeta 
Autor: Fernando Carraro 
Editora: FTD 
 
3º Bimestre: Coleção do-re-mi-fá – Mãos de vento e 
Olhos de dentro 
Autor: LÔ Galasso 
Editora: Scipione 
 
4º Bimestre: Diário de bordo de Noé 
Autora: Francesca Bosca  
Editora: FTD 
 
 

01 Resma de papel Sulfite A4 - branco  
30 folhas sulfite coloridas (10 de cada cor) 
02 folhas de color set (preto e rosa) 
06 folhas de E.V.A. (2 rosas, 2 verdes e 2 azuis) 
01 folha de E.V.A. estampado 
05 folhas de papel vegetal A4 
01 folha de cartolina laminada espelhada 
02 revistas velhas 
01 rolo de papel crepon 
02 metros de contact  
02 folhas de papel cartão 
01 caderno de desenho com margem 
02 gibis da Turma da Mônica 
 

Obs: Verificar a validade dos materiais - no mínimo 2020. 
Todo material deverá ser identificado com o nome da 
criança, assim como os agasalhos e uniforme escolar.  
 Favor respeitar cores e tamanhos. 

Importante: O uso do uniforme segundo regimento 
interno do Colégio é obrigatório, sendo: Camiseta, shorts, 
bermuda (masculina e feminina), calça de tactel calça 
bailarina, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). 
É proibido o uso de chinelo ou tamanco.           

 
Entrega de materiais: De 21 à 24/01/2019 

Início das aulas: 28/01/2019 
 


