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ENSINO FUNDAMENTAL – 4º ANO – 2020 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL: 

1º Trimestre 

- 02 tubos de cola 90g (para atividade de arte e 
colagem);  

- 02 tubos de cola bastão (para atividade de 
arte e colagem);  

- 05 envelopes A4 branco (para arquivar 
atividades);  

- 02 blocos de papel criativo colorido  
- Formato 325x235 mm (para atividade de 

arte);  
- 02 folhas de E.V.A., estampada (para 

atividade de arte);  
- 01 bloco A3 de desenho branco (para 

atividade de arte);  
- 01 fita adesiva kraft larga (para atividade de 

arte);  
- 01 pacote de palito de picolé (para atividade 

de arte);  
- 01 folha de papel panamá (para atividade de 

arte);  
- 02 metros de TNT colorido (para confecção de 

fantasias e trabalhos individuais);  
- 01 unidade em bisnaga de tinta puff (para 

atividade de arte);  
- 01 pote grande de tinta acrílica azul (para 

atividade de arte);  
- 01 pincel n° 18 chato (para atividade de 

pintura); 
- 01 caixa de cola colorida (para atividade de 

arte);  
- 01 bloco de papel A3, 140g/m², colorido (para 

atividade de arte);  
- 02 canetas para tecido (preta e rosa). 

 

 

2ºTrimestre 

- 01 folha de papel pardo (para atividade de 
arte);  

- 01 bloco de papel A3, 140g/m² branco (para 
atividade de arte);  

- 01 bloco A4, 210mm, 75gr, 100 folhas cor 
amarela (para atividade de arte);  

- 01 pote de tinta puff (tinta para tecido 
expansível) (para atividade de arte). 

 
  

3º Trimestre 

- 01 metro de TNT colorido (para confecção de 
fantasias e trabalhos individuais). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 

● Início das aulas: 27/01/2020. 
● A entrega de material deverá ser feita nos dias 23/01/20 e 24/01/20, nos horários de 8h às 12h 

(para o turno matutino) e 14h às 18h (para o turno vespertino). ENTREGA NO PERÍODO EM QUE 
O ESTUDANTE ESTÁ MATRICULADO. 

● Caso opte por pagamento da taxa, serão 2 parcelas de R$165,00. Esse valor inclui a aquisição de 
3 (três) livros do Projeto Leitor SAFA. 

● Para quem optou em adquirir o material, a relação dos 3 títulos dos livros literários será enviada 
na primeira semana de aula. 

● Os materiais (livros didáticos) e o uniforme deverão ser identificados com o nome da criança 
(exceto folhas). 

 


