
     

    
 

LISTA DE MATERIAIS – 4º ANO – 2021 
 

1 caixa de camisa encapada e identificada 
4 cadernos brochurão 48 fls. (capa dura) 
2 cadernos brochurão 96 fls. (capa dura) 
1 caderno de caligrafia de capa dura 
3 lápis pretos nº 2 modelo triangular 
2 borrachas brancas macias 
3 colas bastão grandes 
1 cola escolar líquida 90 g 
1 tesoura escolar sem ponta com nome 
1 estojo escolar com zíper 
1 régua – 30 cm 
1 caixa de lápis de cor (24 cores) com apontador 
1 caneta marca texto 
3 canetas esferográficas (1 azul, 1 vermelha e 1 preta) 
1 caixa de guache (12 cores) 
1 pincel nº 0 (achatado) 
1 pincel nº 6 (achatado) 
1 pincel nº 14 (achatado) 
1 calculadora simples 
1 pasta catálogo com 50 plásticos 
1 pasta plástica fina transparente com elástico 
2 pastas plásticas transparente com elástico pequena 
3 pastas com grampo vermelha 
100 folhas de papel sulfite A4 (cor branco) 
100 folhas de papel sulfite A4 (cor verde) 
1 pacote de papel criativo dobradura 120g 210x297mm 
1 fita crepe 
1 fita larga sela caixa 
2 caixas de lenço de papel 
2 folhas de color set (vermelho e decorado) 
2 folhas de papel cartão preto 
6 folhas de EVA de espessura fina lisas (2 verdes escuro, 2 roxo e 2 azul escuro) tamanho 40 x 60 cm 
2 folhas de EVA de espessura fina com gliter tamanho 40 x 60 cm 
1 garrafinha de água com identificação 
1 lancheira com identificação 
  
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 USO DE MÁSCARA OBRIGATÓRIO E TRAZER, NA MOCHILA, DENTRO DE UM SAQUINHO PLÁSTICO, MAIS 2(DUAS) 
MÁSCARAS RESERVA. 

 Todos os materiais deverão ser entregues identificados; 

 Livros, apostilas e cadernos deverão ser encapados e identificados. 

 Cada aluno (a) deverá trazer seus materiais diários em mochila com identificação. 

 Alguns materiais específicos para as aulas de Artes serão solicitados durante o ano letivo. 
 A lancheira e a garrafinha de água são de uso diário e deverão ser identificadas. 

 Os alunos deverão vir à aula diariamente uniformizados, com camiseta, calça ou bermuda, agasalho do uniforme (quando 
necessário) e tênis. 

Educação Infantil - Ensino Fundamental  
Rua Fabiano Porto, 85 - Espírito Santo do Pinhal / SP   
CEP: 13990-000  (19)3661-9444   www.redesagrado.com   

MATERIAIS DIDÁTICOS: 
Português: 
Minidicionário – edição reformulada, conforme a nova 
ortografia 
 
Geografia: 
Atlas Geográfico ilustrado 
Autores: Graça Maria Lemos Ferreira e Marcelo Martinelli 
Editora: Moderna  
 
Paradidáticos:  
Título: Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas.  
Autora: Flávio de Souza Editora: FTD  
Título: O catador de papel 
Autor: Fernando Carraro 
 Editora: FTD 
 
 

 

ATENÇÃO:  
Entrega dos materiais: 

 Dia 25/01/21, das 8h às 16h 
 Reunião de Pais on line: 

 Dia 25/01/21, às 19h 
Data de início das aulas: 

 Dia 27/01/21 
  

Livro Ensino Religioso: Crescer com Alegria  e fé  4 
Autores: Ednilce Duran 
Glair Arruda 


