LISTA DE MATERIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – 4º ANO – 2021
MATERIAL DO SISTEMA POSITIVO
DENTRO DA MOCHILA:
(Identificado com o nome do aluno)
2 cadernos (grandes – 1 para aula e 1
para tema);
1 caderno para Inglês;
1 Dicionário da Língua PortuguesaAurélio Ilustrado- Ed. Positivo. (Quem
adquiriu no ano anterior, poderá usar o
mesmo);
2 borrachas brancas;
3 lápis pretos apontados;
1 caneta azul;
1 apontador com depósito;
1 régua 30 cm;
1 tubo de cola branca;
1 tesoura pequena sem ponta;
1 pasta para folhas (classificador fino com
elástico);
1 caixa de lápis de cor e 1 jogo de
canetinhas;
Uma garrafinha d’água
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA:
50 folhas de papel sulfite 60, branca;
50 folhas de papel ofício;
1 tubo de cola para EVA;
1 folha cartolina branca;
1 folha EVA com glitter (cores primárias);
1 metro TNT (verde ou amarelo);
1 caixinha de tinta guache;
1 rolo papel crepom;
1 pacote de lumipaper;
3 gibis;
1 fita crepe (parda larga);

1 pincel nº 12;
1 bloco de desenho Canson A3 (formato
310 x 420mm);
MATERIAL PARA FICAR na ESCOLA
(Identificado com o nome do aluno)
1 livro de literatura infantil para a biblioteca
da sala de aula, em bom estado e adequado
ao nível de leitura da série;
1 jogo pedagógico (idade de 8 a 10 anos);
Projeto Autor Presente 2021:
Após o início do ano letivo 2021 será solicitada
uma obra literária referente ao “Projeto Autor
Presente”.
Observação:
Não recomendamos cadernos espirais.
Os potes de lanche devem vir com
identificação do nome do estudante bem
como os uniformes. Trazer todo o material no
primeiro dia de aula.
ATENÇÃO: No dia 17/02/2021 é nosso retorno
às aulas das 13h e 30min às 18h.

SUGESTÃO:
MOCHILA DE RODINHAS, PARA USAR NO DIA
A DIA NA CONDUÇÃO DO MATERIAL

É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME
ESCOLAR COMPLETO, DIARIAMENTE,
INCLUSIVE O MOLETOM COM EMBLEMA DA
ESCOLA.

