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RELAÇÃO DE MATERIAL – 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2019 
2 cadernos de brochura capa dura grande com 96 fls. ( diário de sala/tarefa) 

1 dicionário pequeno de boa qualidade de acordo com a nova ortografia 

4fls de EVA (marrom, verde, azul e preto ) 

2 lápis pretos nº 2 (no estojo) 4 fls. de color set ( verde, amarelo, azul e 
vermelho) 

2 borrachas, 1caneta marca texto 1 pasta com elástico (para tarefas) 

1 régua acrílica de 30 cm 1 tesoura sem ponta (de boa qualidade) 

1 apontador com reservatório  1 calculadora simples c/ 8 dígitos. (doação) 

3 canetas esferográficas (2 pretas/1azul) 1 atlas geográfico. 

3 tubos de cola de 110g (um no estojo) 8 etiquetas ( nomear as Apostilas) 
1caneta permanente preta 4 envelopes pardos A4 (sem nomear) 

Materiais para doação: 4 fitas adesivas colorida ( tipo durex), 2 dados, 3 exemplares de 
gibis diferentes, 1 Jogo matemático: que trabalhe uma das quatro operações matemáticas 
ou fração, referente a faixa etária de 9 anos). 

INGLÊS 
1 caderno de brochura pequeno 60 fls. (reaproveitar do ano anterior) 

EDUCAÇÃO MUSICAL 
1 caderno grande de música e 1 flauta doce germânica (Sugestão: yamaha ou hunter c/o 
nome gravado). 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Uniforme regular da instituição, bermuda, calça (tactel/moletom) ou legging, tênis e cabelo 
amarrado (para as meninas). Bola de plástico: dente de leite (doação) 

ARTE 

20 folhas de papel Canson A4 1 caixa de lápis de cor (12 unidades) 

1 caixa de tinta guache (6 unidades) 1 uma pasta catálogo A4 (30 plásticos) 

1 pincel Tigre série 815 nº 8 1 conjunto de 12 canetinhas 

1 pano para limpar o pincel 1 caixa de giz de cera (12 unidades) 

1 copo plástico (duro) 1 cola relevo preta 

3 tubos de colar gliter (cores sortidas)  3 potes de lantejoulas (cores sortidas) 

1 caixa de camisa para guardar o material 
(nomeada) 

 

Material para confecção de lembranças (material opcional): será informado 
posteriormente 
Observação: 
• Os materiais deverão estar etiquetados com o nome e a série vigente.  

(Reaproveite materiais). Não será permitido o uso de lapiseira. 
 

 

 


