LISTA DE MATERIAL 2019 4º ANO

500 folhas de papel sulfite branco A4
2 gibis
20 sacos plásticos tamanho A4
2 revistas usadas para recorte
2 rolos de durex colorido
1 pasta com elástico fina
3 metros de TNT qualquer cor
1 pacote de palitos de churrasco
1 pote grande de massa de modelar soft

MATERIAL DE USO DIÁRIO E INDIVIDUAL
5 cadernos de linguagem tamanho
200mm x 275 mm capa dura com margem
de 48 folhas.
1 caderno de aritmética pequeno capa
dura com margem – 96 folhas 200mm x
275 mm
1 caderno de desenho
1 penal
1 estojo de canetas hidrográficas
10 lápis pretos (enviar 3 no penal e 7 ficam em
casa para reposição)

2 canetas marca texto (super gel)
4 borrachas brancas e macias (1 no penal e
3 em casa para reposição)

1 garrafinha de água para uso diário
1 tesoura personalizada sem ponta
(Tramontina ou Acrilex)
1 apontador plástico com depósito
1 régua transparente 30 cm
1 caixa de lápis de cor com 24 unidades
1 tubo de cola branca (90 ml)
2 tubos de cola bastão marca Pritt
2 canetas marca texto
1 dicionário escolar (sugestão Michaelis –
Editora Melhoramentos)
2 blocos de papel criativo (Filipinho Color
ou Criativo Romitec A4)
2 canetas esferográficas azuis, 2 pretas e
2 coloridas (exceto vermelha)
1 calculadora simples
2 folhas de papel celofane
2 folhas de papel cartão – qualquer cor
2 folhas de papel color set – de qualquer
cor
2 folhas de EVA 50X 60 –
2 folhas de EVA plush 50x60 – qualquer
cor
1 rolo de durex largo
1 rolo de fita crepe
1 pote de tinta guache 250 gr
2 rolos de fita crepe
1 pincel chato nº 8 (Acrilex ou Condor)

OBS: Serão solicitados livros paradidáticos
durante o ano letivo, conforme os projetos
desenvolvidos.

Materiais somente para alunos do integral











1 caderno de linguagem 48 fls
1 caderno de aritmética 48 fls.
1 caderno de desenho grande com
espiral
1 revista picolé ou similar
1 gibi
1 pote de massinha soft
1 jogo pedagógico próprio para a
idade
1 nécessaire com: - uma escova
de dentes, com capa protetora um creme dental
1 rolo de barbante colorido
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