
      LISTA DE MATERIAIS – 2.020 

4º ano E.F. 
Material coletivo: 

1 pacote de sulfite A4 – 500 folhas – cor: branca;  
1 bloco para fichário de 100 folhas, com margem e sem desenho; 
1 pacote de papel Canson A4, 180g – cor preta; 
1 metro de papel contact transparente; 
1 cola glíterfurta-cor; 
1 pincel nº 10; 
2 folhas de cartolinas – cores: 1 preta e 1 estampada; 
1 folha de papel crepom – cor: amarela; 
5 folhas de E.V.A. – cores: 2 amarelas, 2 de bolinhas e 1 preta com glíter; 
1 pote de tinta guache de 250 ml – cor: laranja; 
1 tubo de cola universal para artesanato; 
2 rolinhos inteiros de fita de cetim nº 03 – cores: 1 branca e 1 vermelha; 
1 metro de tecido de algodão estampado; 
1 metro de feltro amarelo; 
 

Material individual (etiquetado com nome): 

4cadernos grandes brochura de capa dura – cor: amarelo (48 folhas) - É obrigatório seguir a cor da capa do 
caderno! 
1 caderno cartografia grande, espiral – encapado – cor: amarelo(48 folhas – sem folha de seda);  
1 estojo – sem ser de lata; 
2 lápis pretos nº 2; 
2 borrachas macias; 
2 canetas marca-texto de cores diferentes; 
1 apontador com lixeira simples; 
1 tesoura de ponta arredondada de boa qualidade; 
1 tubo de cola líquida branca – 90g;  
1 caixa de lápis de cor – 12 cores; 
1 régua plástica de 30 cm; 
1 pacotinho de material dourado em madeira (dentro de um recipiente plástico com tampa e nome); 
1 pasta catálogo com 30 plásticos para redação – cor: preta; 
1Dicionário Global-Escolar Silveira Bueno Da Língua Portuguesa – novo acordo ortográfico – Ed. Global; 
1 dicionário de Inglês – Oxford – Ed. Hub ou Amadeu Marques; 
1 Atlas Geográfico Ilustrado – Graça Maria Lemos Ferreira e Marcelo Martinelli – Ed. Moderna. 
 

Importante:  
� 1º dia de aula: colocar no estojo 2 lápis, borracha, apontador, tesoura, 1 cola e lápis de cor (colocar nome) 
� Evitar materiais escolares que também tenham a função de brinquedo. 

 

Lista de livros paradidáticos: 

1º bimestre: Contos de Adivinhação. Ricardo Azevedo. Ed. Ática. 
2º bimestre: Horror, humor e quadrinhos. Heloisa Prieto. Ed. Ática. 
3º bimestre: Uma ilha a mil milhas daqui. Jonas Ribeiro. Editora do Brasil. 
4º bimestre: Maricá, Marilá, Maricolá. Maria Heloísa Penteado. Ed. Ática. 
 

Entrega dos materiais da lista escolar: de 13 a 17 de janeiro/2020.  

Colocar todo o material de uso coletivo em um saco plástico grande e o nome da criança completo por fora.      
         Etiquetar todo material individual com nome do aluno(a). 
 
Início das aulas: 27/01/2020. 
Obrigatório uso do uniforme escolar. 

 


