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LISTA DE MATERIAL                  4° ANO DO NOVO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

01 resma de chamex (A4). 
01 pacote de chamequinho com 100 folhas (cor: azul). 
01 pacote de colorset card. 
02 folhas de papel celofane (cor: amarelo ou vermelho). 
02  folhas de papel 40 kg. 
01 cartolina e 1 folha de papel corrugado (cor: laranja). 
01  rolo de fita pvc (durex largo). 
01  tubo de cola “Pritt” ou similar (20g). 
01 jogo de hidrocor fino grande (12 cores). 
01 vidro de guache 500g (amarelo). 
01 pacote com 50 plásticos lisos (ofício). 
02 trinchas “Tigre” 500 de 3/4. 
01 caixa de lápis de cor (grande – 12 cores). 
01 caixa de giz de cera grande (12 cores). 
01         pincel “TIGRE” 141 – 18 

01 agenda – vem com o material didático (uso obrigatório).* 

05 cadernos tamanho universitário de 90 folhas (cada) – 01 para Português, 01 para Matemática, 01 

para História, 01 para Geografia e 01 para Ciências.* 

01 caderno pequeno espiral para Inglês e 1 caderno pequeno para música.* 

01 pasta classificadora com plástico (para organização dos trabalhos avaliativos).* 

01 garrafa de plástico com tampa para água (uso diário dentro da mochila).* 

01 flauta doce – Yamanha germânica.* 

01 mini-dicionário.* 

01 estojo contendo: 1 caneta azul ou preta, 1 caneta vermelha, 6 lápis, borracha com protetor, 
apontador com depósito, cola bastão (pequena), tesoura Mundial de ponta arredondada com nome 

gravado, 1 régua (30 cm) e 1 caneta marca texto. (Para uso diário, na mochila do aluno).* 

01 jogo de material dourado (individual) – de saco.* 

02 jogos pedagógicos (1 de Matemática e 1 de Português).* 

01 Livro de produção textual Oficina de Escritores (Autor: Hermínio Sargentim / Editora: IBEP / Volume: 

4 – Ensino Fundamental).*  

 
 

 

 
O material didático será adquirido na secretaria do colégio. 

(apostilas e agenda) 
 
 

 

 
 

1. O material com asterisco deverá ser etiquetado com nome, série, turma do aluno e entregue à professora 
de turma no primeiro dia de aula. 
 

2.  A entrega do material deverá ser feita nos dias 01/02/2018 e 02/02/2018. 
Horários: 9h às 12h (manhã) 
                 14h às 16h (tarde)  
 

Informações na secretaria ou na recepção do colégio. 
Pedimos que a entrega de material seja feita nas datas estabelecidas, objetivando um melhor 
atendimento.  
     

INÍCIO DAS 
AULAS 

REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS 

(DIA E HORÁRIO) 
TURMA 

05/02 23/02 – 13h 141 

Reunião de Responsáveis - ASSUNTO: Proposta pedagógica para 2018 e apresentação da 
professora de turma. 

SUA PRESENÇA É IMPORTANTE.  NÃO FALTE! 
 

Atenciosamente 
Equipe Pedagógica 

 
 

 
 

OBSERVAÇÕES 


