
Lista de Materiais – 4º ano – 2018

MATERIAIS DE USO PESSOAL QUE DEVEM FICAR NA BOLSA DA CRIANÇA
1 tesoura sem ponta com nome
1 apontador com depósito
3 lápis grafite 
1 régua de 30cm
1 destaca texto grifpen
1 caneta fini pen preta
1 caixa de giz de cera
1 caixa de lápis de cor 
1 estojo de caneta hidrocor 
4 colas bastão
1 dicionário (como sugestão indicamos Dicionário de Português Silveira Bueno – Editora Global - com o novo acordo 
ortográfico) 
1 estojo

MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES NA ESCOLA
4 caderno de capa dura brochurão 2 vermelhos, 1 amarelo, 1 verde
1 caderno quadriculado 1x1 pequeno
1 caderno de desenho
1 caderno de caligrafia grande capa dura
2 tintas acrílicas de cores variadas
1 pasta polionda com elástico fina translúcida
1 pasta fina transparente fumê grampo trilho
4 refís de cola quente fino
1 bloco colorido Norma A4
1 fita crepe larga
3 folhas de EVA coloridas
1 folha de EVA estampada
1 folha de EVA com glitter ou felpuda
1  pincel  nº12
1 tela 30x30cm
2 metros de contact transparente
1 metro de ímã para artesanato
4 folhas de papel cartonado
1 pasta catálogo com 50 plásticos
10 plásticos com furo
1 pacote de folha sulfite – 100 folhas
1 pacote sulfite colorida – 100 folhas
10 folhas de papel almaço
1 rolo de fita de cetim 15mm
1 caderno brochura pequeno com 48 folhas

 Obs: todo material deverá ser identificado com o nome da criança (inclusive todos os lápis giz de cera e 
canetinha), exceto papéis e saquinhos plásticos

 Será enviada na primeira semana de aula uma lista com títulos de livros paradidáticos

 Data de entrega dos materiais: Durante a semana que antecede às aulas – 
 Início das aulas em 29/01/2018
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