
Lista de material 2020 – 4º ano – Ensino Fundamental   
 

Disciplina Item 
 

Matemática caderno quadriculado espiral (1 cm x 1 cm) -Formato 200 mm x 275 mm-96 fls, Tilibra ou Spiral  

Arte 01 Caderno de desenho espiral A4 – 140g – 40 folhas  

01 Bloco de papel Canson A3 – branco ou creme  

02 folhas de EVA verde  

02 telas 30 cm x 40 cm  

02 bisnagas 20 ml tinta acrílica (1 sombra natural e 1 alaranjado)  

01 Pacote de papel machê – acrilex  

02 Massas de Eva  

01 camiseta de adulto para usar durante as aulas  

Música 01 flauta doce soprano Barroca Yamaha 

01 pasta plástica com 20 plásticos, Clear Book – Yes 

 

Português 01 caderno universitário com 96 fls, capa dura, brochura, com margem e sem desenhos. 

01 Minidicionário da Língua Portuguesa (novo acordo ortográfico) – preferencialmente o Mini 

Aurélio 

02 gibis novos (Maurício de Souza / Ziraldo / ou outros) 

01 livro de Literatura Infantil para crianças de 9 e 10 anos  

 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre  

livros de 

Literatura  

leitura 

extra 

O Circo do Amanhã 

Lilia Mortiz Schwarez com 

Heloisa Prietro 

Ed. Companhia das letrinhas 
 

O Mistério das 5 estrelas 

Marcos Rey 

Ed. Global 

O Gênio do Crime 

João Carlos Marinho 

Ed. Global 

 

livro de 

Literatura - 

Biblioteca 

de sala 

 

 

 

      

 

 

Material de uso individual e comum  

 

Item 
 

Item 
 

01 apontador com depósito     

06 lápis grafite nº2 – Sugestão: Faber Castell  03 canetas esferográficas azul/verde e vermelha  

02 borrachas brancas macias   02 colas bastão 20 grs (Pritt)  

01 caderno universitário com 96 fls, capa dura, 

brochura, com margem e sem desenhos. 
 01 tubos de cola branca de 90g 

 

 

01 caixa de lápis de cor (grande), com 12 cores – 

Sugestão: Faber Castell 
 01 tesoura de boa qualidade com ponta arredondada                                          

 

 

01 estojo de canetinha hidrocor, com 12 cores 

longa, ponta fina 

 01 fita crepe dupla face 

 

 

01 caneta marca texto amarela  01 pacote de papel sulfite 75g alcalino (210x297) 

A4 – (500 folhas) – Sugestão: Chamex Office  

 

01 estojo de três divisórias com zíper  01 bloco criative Paper colorido  

02 pasta plástica com 40 plásticos, Clear Book – 

Yes, para atividades de classe. 
 30 sacos plásticos grossos, tamanho ofício com 4 

furos 
 

01 pasta polionda com elástico, tamanho ofício 

34x25x4 cm, para lição de casa. 
 02 caixas de lenço de papel 

 

 

01 régua de 15 cm transparente  01 revista para recorte (voltada para o público 

infantil). 

 

01 régua de 30 cm transparente  01 bloco criative paper colorido  

 

Observações importantes: 

1- Favor etiquetar todo o material, as pastas, cadernos e livros com nome e ano que o aluno cursará em 2020, na 

parte externa. 

2- É recomendável reaproveitar canetas, tesoura, pastas e outros materiais do ano anterior, em bom estado. 

3- As sugestões de marcas são feitas para garantir que o material seja de qualidade e dure o ano todo. 

 
 


