
 

 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL I – 4º ANO 

 

Quantidade Material Solicitado – Uso individual 
03 Lápis pretos nº 2 

01 Apontador com reservatório 

02 Borrachas macias 

01 Caderno grande capa dura sem espiral 96 folhas 

01 Tesoura de ponta arredondada 

02 Cola bastão grossa 

01 Tubo de cola líquida 110g 

01 Fitilho 

01 Estojo pequeno para uso diário – lápis, borracha, apontador e tesoura (não de metal) 

01 Pacote de folhas pautadas 

01 Caixa de lápis de cor 12 cores 

01 Caixa de giz de cera curto e grosso 12 cores 

01 Estojo de hidrocor  850 12 cores 

01 Caneta marca texto 

01 Folha de papel vegetal 

01 Revista de palavras cruzadas (nível fácil) 

01 Pasta plástica tamanho A4 

01 Dicionário Escolar da Língua Portuguesa (Edição Atualizada) 

01 Régua de 30cm 

01 Kit Normógrafo 45mm (régua com letras, para fazer cartazes) 

01 Pincel chato nº 14 

01 Conjunto de tintas tempera (12 cores) 

02 Gibis usados e em bom estado de conservação 

02 Revistas para recorte 

02 Revistas de cruzadinha (Picolé) 

01 Pacote de palitos de picolé 

01 Pote organizador retangular 

01 Caixa de massa de modelar soft 12 cores 

01 Caixa de cola colorida 6 cores 

02 Cola gliter 

04 Folhas de EVA grandes– 2 normais e 2 com gliter 

03 Metros de TNT nas cores (Verde, amarelo, vermelho, preto, branco e azul) 

01 Pacotes de prendedores de madeira 

01 Pacote de lantejoula grande 

01 Caneta para tecido 

01 Caneta de retroprojetor 2.0 preta 

01 Pacote de folhas coloridas A3 

01 Metro de tecido de algodão cru 

50 Folhas de desenho gramatura 180 gr tamanho A3 cor branca 

50 Folhas de desenho gramatura 180gr tamanho A4 cor branca 

01 Pacotes de folha lumicolor coloridas tamanho A4 

01 Jogo pedagógico usado adequado à faixa etária  

01 Vaso de cerâmica pequeno 

01 
Caixa em mdf pequena com tampa. Caixa Medidas Aproximadas: 17x13,5x5cm 
(comprimento x largura x altura) 

 



 

LIVROS DIDÁTICOS 
Sistema Ari de Sá – SAS 

 

 

MATERIAIS OBRIGATÓRIOS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA AQUÁTICA 
01 Maiô ou sunga 

01 Touca de natação 

01 Roupão ou toalha 

01 Chinelo 

01 Colete bóia (opcional para alunos do 4º ano) 

01 Óculos de natação (opcional) 

01 Camiseta térmica manga longa (opcional) 
 

Obs.: Para participar da Atividade Aquática na Educação Física, os alunos devem trazer todos os itens obrigatórios e 
individuais citados acima, não sendo permitida a participação na aula, na falta de qualquer destes itens para a segurança e 
promoção da saúde. 

 

LITERATURA INFANTIL 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Dois livros 
(Solicitados via agenda) 

Dois livros 
(Solicitados via agenda) 

Dois livros 
(Solicitados durante a Feira 
do Livro do Colégio ACM) 

 

 

Observações importantes.: 

 

 Todos os materiais solicitados são para realização de atividades pedagógicas e devem vir identificados com 

nome da criança. 

 Durante o decorrer do calendário escolar de eventos, poderão ser solicitados materiais específicos que 

visam atividades voltadas para exposições artísticas e/ou projetos de pesquisas. 

 Os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula em embalagem fechada (sacola ou caixa) e 

identificada com nome e turma da criança para devida organização e revisão. 

 Trazer diariamente na mochila uma garrafa de água individual, uma toalha de higiene pequena e um jogo 

americano para as refeições. 

 O uso diário do uniforme escolar é obrigatório 

 É obrigatório o envio diário da agenda escolar para comunicação família x escola 

 


