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LISTA DE MATERIAL – ANO 2019 
4º ANO 

Entrega do material para a professora 04/02/19 a 08/02/19 
QUANTIDADE MATERIAL 

1 Apontador com depósito 
1 Bloco de papel criativo para Arte 
1 Bloco de papel A3 – branco – 140g – com 20 folhas 
2 Borrachas brancas macias grandes 
2 Cadernos brochura grandes, capa dura, 48 folhas – para Inglês e Produção de Textos 

1 
Caderno quadriculado universitário com 96 folhas, espiral (fazer margem no caderno com caneta 
vermelha) 

2 Cadernos universitários – 96 folhas, capa dura, espiral (de preferência sem bordas desenhadas) – 
Língua Portuguesa e Ciências/História/Geografia 

1 Caixa de lápis de cor de boa qualidade 
1 Camiseta velha de adulto para trabalhos com tinta 
1 Caneta azul / caneta preta 
1 Caneta grifa – texto amarela (não comprar de outra cor pois mancha a folha) 
1 Caneta para retroprojetor ponta média (2,0 mm) – cores variadas 
2 Colas bastão – 40g - boa qualidade 
2 Colas brancas 90g 
1 Dicionário: 

-Míni Aurélio Dicionário da Língua Portuguesa – 8ª edição – Ed. Positivo OU 
-Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – 1ª edição - Ed. Moderna 

1 Flauta doce (Yamaha método barroco) 
1 Garrafinha para água  
1 Gibi ou revista recreio para leitura  
1 Jogo de canetinha hidrocor 
1 Lápis de desenho 6B de boa qualidade 
4 Lápis pretos de boa qualidade ou lapiseira 0,7 mm 
1 (*) Pasta maleta polionda para Arte 50cm x 35cm com 2 cm de altura 
1 Pasta polionda com elástico (2 cm) 
1 Pasta catálogo com 10 plásticos para Música 
1 Penal grande com zíper 
1 Pincel atômico ponta achatada – cores variadas 
1 Pincel nº 16 chato de cabo comprido 
1 Pote de tinta guache – 250 ml – cores variadas 
1 Régua de 30 cm de plástico 
2 Revistas para recorte 
1 Tela para pintura 20cmx30cm para Arte 
1 Tesoura sem ponta de boa qualidade 

OBSERVAÇÕES: 
• Todo material deverá ser identificado com o nome completo do aluno. 
• A agenda escolar será entregue no primeiro dia de aula. 
• Respeitar as indicações de medidas para cadernos e pastas, pois elas tem motivações pedagógicas. 
• Identificar todas as peças do uniforme com nome completo do aluno, de preferência bordado. 
• Sempre que necessário será solicitada a reposição de materiais de uso permanente do aluno. 

 
(*) Pode-se utilizar a mesma pasta maleta do ano anterior. 
Para seu maior conforto e se a família desejar, a Papelaria Unicopy estará colocando à disposição o kit de 
material escolar. Maiores informações pelo telefone 3019-2779 / 99951-4710 (Whats). 

 Durante o ano serão utilizados dois livros de literatura. Na primeira semana de aula 
disponibilizaremos os títulos para aquisição. 


