
 

 

 

 

LISTA MATERIAL– 4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I  - 2019 - 

(   )1 Caderno brochurão capa dura 96 folhas    

(   )1 DVD c/capa        

(  )1 Pen drive        

(   )1 Bloco de fichário      

(   )200 Folhas de papel sulfite branco A4     

(   )3  folhas de EVA liso cores diversas     

(   )4 Folhas papel color set(1 amarela/1 verde/1 estampada/1 

neon) 

(   )1 Folha de cartolina (cor de sua preferência)    

(   )1 Pacote textura visual(nova print)     

(   )1 Pacote papel Lumi-Papers A4    . 

 (   )1 Calculadora pequena simples      

(   )1 Minidicionário de Língua Portuguesa(Silveira Bueno-FTD)  

(   )1 Pasta fina  com elástico 

(   )1 Pasta catálogo capa dura c/100 folhas plástico  

(   )1 Rolo de durex colorido    

(   )1 Frasqueira organizadora plástica 

aproximadamente(comp.28xlarg.18xalt.18)contendo: 

(   )1 Pacote pano multiuso(Perfex)     

(   )1 Caixa Tempera guache     

(   )1 Pincel chato número 08 

 (   )1 Caixa de lápis de cor 

(   )1 Caixa de canetinha hidrocor  

(   )1 Cola glitter  

 

MATERIAL PARA DEIXAR NA MOCHILA:  

(   )1 Régua de 30 cm acrílica 

(   )1 Tesoura sem ponta 

(   )3 Lápis pretos nº2 HB 

(   )1 Caneta marca texto 

(   )2 Borrachas macias brancas grandes 

(   )1 Apontador para lápis com deposito 

(   )1 Garrafa plástica para água(Squizz) 

(   )1 Cola bastão 

(   )1 Tubo de cola líquida 90gr  

(   )1 Estojo 

 

LITERATURA: 

  (   )1 Livro de Literatura: Um menino chamado Moisés-

Moacyr Scliar- 

(   )1 Livro Literatura: Os Problemas da Familia Gorgonzola -

Eva Furnari- 

 

 
IMPORTANTE 
1. Os materiais de uso pessoal(agenda, lápis, estojo, 
cola, régua, tesoura, caneta, marca texto, apontador) 
devem ficar dentro da mochila; 
2. Os materiais de uso individual deverão ser repostos 
ao longo do ano; 
3. Todo material deverá ser etiquetado com o nome do 
aluno; 
4. O uso da agenda é o nosso meio de comunicação, 
nela estarão os bilhetes, tarefas e avisos. 
 


