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LISTA DE MATERIAIS 4° ANO 
 
Para entregar na escola 
 

 500 folhas de sulfite tamanho A4 

 05 folhas de sulfite A3 

 10 folhas de sulfite colorido  

 01 folha papel vegetal  

 10 folhas de cartolina A4 brancas 

 03 folhas de papel crepom (amarelo, vermelho e azul) 

 03 folhas de dobradura A4 (cores variadas) 

 06 folhas de color set A4 (cores variadas) 

 05 folhas de E.V.A (vermelha, marrom, branca, verde e laranja) 

 01 folha de E.V.A com gliter 

 05 envelopes carta 

 01fita crepe larga 

 01 pincel n.° 12  

 01 caixa de guache (com 06 cores) 

 04 sacos plásticos (grosso) 

 01 régua 30 cm 

 01 pasta preta com 5 plásticos  

 01 caderno espiral capa dura azul com 100 folhas (1 matéria) 

 01 caixa de massa para modelar com 6 cores (de boa qualidade) 

 02 canetas marca texto amarela  

 01 caneta esferográfica azul 

 01 caneta preta permanente  

 06 lápis grafite n.° 2 

 01 borracha branca 

 01 apontador com depósito 

 01 caixa de lápis de cor  

 02 colas bastão grande  

 01 cola líquida pequena 
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 01 tesoura sem ponta (gravar o nome) 

 01 conjunto de canetas hidrográficas  

 01 caixa de fósforo 

 01 caixa de palito de dente 

 01 gibi novo  

 01 livro infantil clássico  

 01 revista para recorte 

 01 flauta germânica marca: Yamaha (identificar com nome e manter na mochila) 

 01 caderno pautado de música pequeno e espiral. 

 01 estojo com: creme dental, escova de dente. (manter na mochila) 

 01 estojo com três repartições.  

 

 

Livros 

 

1º bimestre: Vida de Cachorro – Flávio de Souza – Editora Formato 

 01 Dicionário da Língua Portuguesa  

 01 Dicionário Inglês/Português 

 

2º bimestre: A Grande Viagem de Titus 4 – Paulo Debs – Debs Editora  

3º bimestre: Asas de dentro – Sonia Barros – Editora Scipione 

4º bimestre: A história de cada um – Juciara Rodrigues – Editora Scipione 

 

 

Obs.:  

 Os objetos deverão constar o nome da criança exceto os papéis e envelopes. 

 Os papéis que não foram definidos, enviar com cores variadas. 

 Os itens marcados com “de boa qualidade”, são necessários para durar o ano todo. 

 Agenda escolar: baixar o APP AgendaEdu. 
 

 


