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 LISTA DE MATERIAL - 4º ANO - 2019 

 

MATERIAL PARA USO COTIDIANO 

3 cadernos universitários espiral de 100 folhas com capa dura 

1 caderno universitário meia pauta com 50 folhas 

1 caderno de 50 folhas pequeno de brochura (para aulas de Música - o 
mesmo do ano anterior) 

1 estojo com zíper contendo: 4 lápis pretos nº 2 ( Bic); 1 apontador com 
depósito( Bic); 1 borracha macia branca( Bic); 1 régua de 20 cm 
1 caneta azul ( Bic); 1 caneta verde ( Bic); 1 tesoura corte laser com 
nome gravado( Bic); 1 caneta marca- texto( Bic) 

1 caixa de lápis de cor com 36 unidades ( Bic) 

1 régua transparente de 30 cm ( para Artes) ( Bic) 

1 camiseta de adulto usada para servir de avental de pintura 

1 gibi novo 

1 pasta catálogo ( 10 saquinhos tamanho A4) 

1 régua geométrica 

1  painel de 20X20cm ( para Artes) 

1 tubo de cola líquida ( Bic) 

4 tubos de cola bastão ( 1 para Artes) ( Bic) 

1 pasta polionda fina 

1 pasta de plástico com elástico (para deixar na mala) 

1 conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores( Bic) 

1 calculadora simples 

1 instrumento percussão (mini meia lua) 

1 squeeze para água durante as aulas com identificação do aluno 

1 minidicionário à escolha ( Luft, Aurélio, Silveira Bueno, Oxford, etc) 

1 Atlas Geográfico Escolar de Maria Elena Simielli – Ed. Ática 

1 porta retrato de MDF cru para foto 10x15 

1 caixa de dobradura de papel Kraft marrom para embalagem 

6 bolinhas de isopor 0,25 diâmetro 

MATERIAL PARA USO COLETIVO 

10 folhas de papel vegetal 

10 folhas de papel almaço 

10 sacos plásticos tamanho A4 (grosso) 

2 folhas de EVA verdes (lisa) 

2 folhas de EVA verdes (glítter) 

2 folhas de EVA atoalhadas 

1 pincel chato nº 16 

1 rolo de pintura 5 cm 

2 vidros de tinta acrílica ( branca ) 

1 pote de tinta para tecido 

1 pote de tinta dimensional brilhante relevo 3D Acrilex 

1 rolo de barbante cru pequeno 

1 frasco de álcool em gel  (Grande) 

5 caixas de lenços de papel (grande) 

1 bloco de ecocores A4 – colorido  

1 bloco ecocores textura visual 36 cores 

1 bloco canson branco A4 

2 sacos de presente de TNT (0,25 x 0,37) com identificação 

1kit de massa de EVA 

½ m pano Oxford branco       /    1m de Chita estampada 

1 caneta tecido preta 

OBRAS LITERÁRIAS 
No meio da noite escura tem um pé de maravilha.  
Autor Ricardo Azevedo (Cordel) 
Diferentes somos todos – Ed. Saraiva. Autor: Alina Perlman 
E se fosse com você? Ed. Melhoramentos.  
Autor: Marcelo Boffa e Sandra Sarue. 
Três histórias do povo das terras do Brasil. Ed: FTD .  
Autor: Poliana Asturiano. 

MATERIAIS PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL 

2 folhas de EVA na cor rosa 

10 sacos plásticos grossos, tamanho A4  

1 bloco de Ecocores nova print com 21 cores 

1 frasco de álcool em gel; 1 caixa de lenço de papel 

1 revista para recorte e 1 gibi 

1 camiseta para troca (deverá ficar na mala) 

Kit descanso: 1 lençol, 1 cobertor e 1 travesseiro  

1 necessaire contendo itens de higiene bucal 

Material para as aulas de Arte do Integral 
1 painel 20X20 

1 prato de isopor médio 

1 pente pequeno 

1 vaso em MDF pequeno 

1 bisnaga guache glitter 

1 kit de massa de EVA 

1 tinta dimensional brilhante relevo 3D 

Os materiais de uso cotidiano, as obras literárias e o uniforme deverão 
estar identificados com o nome completo e a turma.  
O material deve ser enviado no 1º dia de aula (29/01/2019). 
A lista de materiais encontra-se disponíveis nas seguintes papelarias:   
Kit Fácil – WhatsApp – 94882-8080 (marceloportella@ig.com.br) 
Paperello – Av. do Guacá, 785 – Mandaqui -   Fone: 2959-2702 / 
29798194 
Serafim Office Paper – Rua Dr. Cesar, 50 – Santana. Fone: 2281-7037. 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR731BR731&q=alina+perlman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDStLE8xKjZRgvCMK9IrS8yztWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAD6nmN88AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAx6X39KnXAhVHxpAKHSSrA_YQmxMIlQEoATAP

