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LISTA DE MATERIAIS - 2019 

4º ANO – ENS. FUNDAMENTAL 

 

UNIFORMES E MATERIAIS DE USO PESSOAL DO(A) ALUNO(A) DEVEM VIR IDENTIFICADOS 
 

➢ Sacola Literária para os dias de retirada na biblioteca/Projeto Literatura (a mesma usada em 2018; 
quem não tiver, poderá combinar com a professora da biblioteca no início do ano letivo); 

➢ guarda-chuva/sombrinha; 
 

Materiais que deverão vir na mochila conforme o horário das aulas e indicação das professoras: 
 

• 1 apontador com depósito; 
• 1 estojo (tecido ou plástico); 
• 1 caixa de giz de cera bastão curto; 
• 1 caixa de lápis de cor de boa qualidade; 
• 1 conjunto de canetas hidrocor; 
• 1 toalha para o lanche (uso diário); 
• 1 toalha para a higiene pessoal (uso 

diário); 
• 1 garrafa para água; deve vir diariamente; 
• 1 pasta de elástico simples, tamanho 

ofício (para uso diário levar e trazer 
trabalhos); 

• 1 régua transparente de 30 cm; 
• 2 tubo de cola branca pequena; 
• 1 flauta doce soprano Barroca (Yamaha); 
• 1 tesoura sem ponta de boa qualidade; 

 

• 2 borrachas brancas (macias);  
• 2 tubos de cola bastão de boa qualidade; 
• 1 caderno grande, brochura (capa dura 

ou encapado), 96 folhas lisas sem 
desenhos, com margem adequada nas 
laterais - Matemática (com identificação 
do lado de fora - com espiral não serão 
aceitos); 

• 3 lápis de escrever – sempre apontados 
• 4 cadernos grandes, brochura (capa dura 

ou encapados), 48 folhas lisas sem 
desenhos e com margens adequadas nas 
laterais - para Português, Ciências, 
História e Geografia (com identificação 
do lado de fora - com espiral não serão 
aceitos). 

 

Materiais que ficarão na sala de aula: 
 
 

• 1 almofada identificada, com alça bem 
reforçada; 

• 1 livro de histórias (bom estado) de 
acordo com a idade da criança; 

• 1 revista para recorte (com imagens 
adequadas à idade); 

• 1 bloco de folhas pautadas com o logo do 
Colégio (aquisição na secretaria); 

• 1 pasta preta (tipo catálogo) com 50 
saquinhos; 

• 1 pacote de folhas coloridas (cores fortes 
e não recicladas);  

• 1 caixinha de Material Dourado (pode ser 
a mesma utilizada no ano anterior); 

• 1 dado; 
• 1 pincel nº 12 ou nº 14; 
• 1 pacote de palitos de picolé (cor natural); 

 

 
• 1 camiseta velha e grande para trabalhos 

com tinta, devidamente identificada; 
• 2 gibis (em bom estado, adequados para 

a idade); 
• 2 rolos de papel toalha; 
• 2 unidades de “paninho de limpeza”; 
• 2 folhas de papel quadriculado; 
• 3 cadernos pequenos, brochura, 48 

folhas, para Ens. Religioso, Música e 
Língua Inglesa, com identificação do 
lado de fora (podem usar o mesmo do 
ano anterior); 

• 4 prendedores de roupa, de madeira (não 
identificados); 

• 5 folhas de desenho A3; 
• 5 sacos plásticos grossos; 
• 75 folhas de desenho A4; 
• 100 folhas de ofício A4; 

Livros (poderão ser adquiridos no Colégio, no início do ano letivo, em data a ser agendada): 
 

• Coleção Faça! Língua Portuguesa – 4º ano – Bel Assunção Azevedo, Christianne Botosso, Cristiane 
Boneto – FTD/1ª edição 2016.  
 

• Rio Grande do Sul - Espaço e Tempo: a Geografia e a História do Nosso Estado – Siziane Koch – 
São Paulo: Ática, 2014 (capa azul) – (pode ser reaproveitado dos alunos que frequentaram o 5º ano 
em 2018. – Este livro os alunos usarão durante dois anos (4º ano/2019 e 5º ano/2020). 
 

 

• Kids’ Web – obra concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; Richmond; 2. ed. São 
Paulo: Moderna, 2014. Volume 4 (Língua Inglesa) 
 



• 1 dicionário preferencialmente com índice e de acordo com a nova ortografia (sugestão: Silveira 
Bueno da Editora FTD). 
 

• Projeto Autor Presente: aquisição no Colégio em data que será comunicada. 
  

OBSERVAÇÕES:  

 

1. O uso do uniforme e da agenda é obrigatório, diariamente. 

2. A agenda será fornecida nos primeiros dias de aula e precisará ser revisada todos os dias, sem 

exceção. 

3. O uniforme para as aulas de Educação Física é o uniforme do Colégio e tênis; quem não tiver cabelo 

curto, precisará usá-lo preso.  

4. Repor o material na medida em que for terminando. 

5. Os materiais deverão ser simples e não em forma de brinquedos. Trazer somente os materiais 

solicitados para evitar dispersão durante as aulas. 

6. É importante incentivarmos o consumo consciente, por isso sugerimos o reaproveitamento de alguns 

materiais do ano anterior, como por exemplo: pastas, réguas, tesoura...  

7. Pedimos atenção à mochila, buscando, desde a aquisição, um modelo simples e leve, colaborando, 

dessa forma, para a diminuição do peso a ser transportado todos os dias. 

8. No dia da primeira reunião de pais do ano, serão feitas as combinações sobre os Livros do 

Projeto Literatura e o uso do guarda-chuva/sombrinha. 

9. Alguns materiais serão pedidos conforme a necessidade de uso, como por exemplo: cartolina, papel 

crepom, tinta têmpera, cola colorida, folha de E.V.A... 

10. A venda de livros acontecerá nos dias 26 e 27 de fevereiro, das 10h às 14h, e das 16h às 19 horas. 

 

 


