
 

                                                                             

 

                                   LISTA DE MATERIAL – 2017 – 4º ANO 
  

MATERIAL DE CLASSE 
     1 pastas preta com 20 plásticos para Inglês /1pasta preta com 30 plásticos para Avaliações 

                1 apontador com depósito 
3 borrachas macias 
1 caixa com lápis de cor (12 cores) 
1 estojo com zíper 
6 lápis pretos 
1 régua de 30 cm (dura e transparente) 
1 tesoura escolar sem ponta, se possível, com o nome gravado 
3 cadernos espiral, grande de capa dura 100 folhas (Individual sem divisão de matérias) 
1 caderno grande pautado (p/ Música) 
1 Caderno espiral pequeno para recados. 
2 colas em bastão (grande)  
1 cola branca grande (Tenaz) 

     3 canetas marca-textos (qualquer cor) 
    1 caneta azul / 1 caneta vermelha/ 1 caneta preta 

500 folhas de sulfite A4 (branca) 
3 revista para recorte/ 2 gibis  
1 Dicionário de Língua Portuguesa  
1 Flauta Doce (para aula de Música)  

 
LISTA DE ARTES:   etiquetar com o nome do(a) aluno(a)-   
1 caixa de sapato encapada 
1 avental do tipo camiseta, ou camiseta velha  
2 pincéis de pontas chatas (n.ºs. 8 e 16)     
2 pincéis ponta redonda (fino e grosso)                          
1 lápis p/ desenho 6B                                                 
1 cola Tenaz grande          
1 tinta PVA Acrilex (cor desejada)       
2 potes de tinta guache de 250 ml cada nas cores preta e marrom      
1 caneta retroprojetor fina/média (preta) 

                3 lápis (1 HB, 1 2B e 1 6B) 
2 folhas de color set (cor vermelho) 
2 folhas de papel crepom (cor vermelho) 

4 folhas de E.V.A. (2 vermelho e 2 listrado) 
2 metros de TNT (cor vermelho) 
1 Bloco de canson – A4 gramatura 140 – na cor Bege 
 

LIVRO: Inglês – estará disponível na Secretaria da Escola em Fevereiro 
DOIS LIVROS: Projeto da Leitura – Companhia de Leitura  
ESTARÃO DISPONÍVEL NA SECRETÁRIA DA ESCOLA EM FEVEREIRO. 
     
OBSERVAÇÃO: 

           * Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno (a), exceto os papéis. 
           * A entrega deste material deverá ser feita na 1ª semana de aula. 
           * É desnecessário a compra de material que o aluno já possua. 

 


