
 
Lista de Material - 2020 

Ensino Fundamental I – 4º ano 

 

Materiais que deverão ser entregues na escola 
até o 14/01/2020, para utilização em trabalhos 
diversos em sala de aula:  
 
02 pacotes (500 fls) de papel sulfite branco;  
01 bloco de papel canson branco tamanho A4 
(20 folhas);  
10 sacos plásticos tamanho ofício (com 4 furos);  
10 sacos plásticos tamanho A3 (com 4 furos);  
02 rolo de 50 metros de fita crepe (larga – 
grande – 48mm);  
01 folha de acetato (transparência);  
20 envelopes brancos tamanho carta para 
guardar os jogos;  
01 aquarela; 
02 folhas de EVA comum marrom;  
02 folhas de EVA com glitter marrom; 
01 flauta soprano – Tipo Barroco – Yamaha. 
 
Material que fica com o aluno 
01 estojo grande (com zíper) para guardar os 
seguintes materiais:  
01 cola bastão Pritt Grande (40 g);  
01 estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 
cores);  
01 tubo de cola branca líquida (90 g);  
02 pincéis chatos (nº 8 e nº 20);  
01 régua acrílica - 30 cm;  
01 caixa de giz de cêra;  
03 canetas esferográficas (1 AZUL, 1 VERDE, 1 
PRETA);  
02 canetas marca-texto (qualquer cor);  
01 corretivo líquido à base de água;  
01 apontador com depósito;  
01 borracha branca;  
02 lápis pretos grafite (Nº 2);  
01 tesoura sem ponta (ponta redonda);  
01 caixa de lápis de cor (24 cores);  
01 transferidor;  
02 cadernos de 50 folhas – Universitário 
Brochura Grande;  
 

 
 
 
 
 
01 dicionário didático – Pequeno Dicionário da 
Língua Portuguesa – Melhoramentos; 
 
01 avental branco Objetivo (para as aulas de 
Laboratório – uso obrigatório - adquirir no 
colégio)  
01 colete Objetivo (para as aulas de Educação 
Física – uso obrigatório - adquirir no colégio)  
01 avental Objetivo (para as aulas de Artes – 
uso obrigatório - adquirir no Colégio)  

 

* Obs: Favor colocar o nome e o ano do 
aluno em todo o material e uniforme.  
 

Site para compra do livro de Espanhol 
e Empreendedorismo: 
ftdcomvoce.com.br 
- Faça o cadastro no site  
- Em Alunos e Livros cadastre o(a) aluno(a), 
insira o cupom MATERIAL20SPLIF e selecione o 
nível de ensino e ano/série. 
- Se você tem mais de um aluno cadastrado 
pode comprar os livros de uma só vez. 
- No carrinho de compras é só clicar em Pagar 
todos os pedidos e finalizar.  
- Os livros serão entregues na escola. 

 

Livros de Espanhol (NÃO INCLUSO NO VALOR 
DAS APOSTILAS OBJETIVO)  
Bienvenidos : espanõl para ninõs y ninãs, 4º ano 
– 3ª edição – 2015 – Ed. FTD  
Livro de Empreendedorismo (NÃO INCLUSO NO 
VALOR DAS APOSTILAS OBJETIVO)  
Empreendedorismo e Projeto de Vida – 4º ano – 
Leo Fraiman – Metodologia OPEE – FTD 


