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MATERIAL DE USO DIÁRIO DO ALUNO: 

 
- 1 estojo contendo: 1 borracha branca, 1 apontador com 
reserva, 2 lápis preto n° 2, canetas esferográficas (uma azul e 
duas coloridas – exceto vermelha), 1 marcador de texto e 1 
corretivo líquido 
- 1 régua de 30 cm acrílica transparente 
- 2 tubos de cola em bastão grande (sugestão: Pritt) 
- 2 tubos de cola branca líquida 90 g (sugestão: Tenaz) 
- 1 tesoura escolar de pontas arredondadas (com nome 
gravado) 
- 1 caixa de lápis de cor (sugestão: 24 cores – Bic Evolution) 
- 1 caixa de giz de cera – 12 cores (sugestão: Bic Evolution) 
- 1 conjunto de canetinha hidrográfica fina 
- 1 pasta verde com elástico (para folhas sulfite) 
- 1 agenda (sendo 1 página para cada dia da semana)  
- 2 cadernos universitários espirais (96 folhas cada um) – 
sugestão: capa mole. Obs.: Colocar etiqueta com nome na 
capa. 
- 1 plástico verde leitoso para forrar a carteira (80x60 cm) – 
USO OBRIGATÓRIO 
- 1 Mini Dicionário de Língua Portuguesa (de acordo com a 
nova ortografia – Sugestão: Mini Aurélio) 
- 1 mochila de costas ou de rodinhas (compatível ao 
tamanho e peso do aluno) 
- 1 “squeeze” pequeno para água 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL DO ALUNO PARA 
PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA: 

 
- 1 livro paradidático a escolha do aluno e referente a idade 
do mesmo. O livro será encaminhado a ‘Sala de Leitura’ do 
Colégio para uso coletivo. 
- 1 caixa organizadora ref. 367 (ou encapar uma caixa de 
sapato de adulto vazia) contendo: 
- 1 pincel “chato” n° 8 
- 1 pincel “chato” n° 20 
- 1 pacote de Perfex ou 1 flanela 
- 1 copo de plástico duro (para lavagem de pincel) 
- 1 camiseta velha (de adulto) para proteção do uniforme 
- 1 conjunto com 6 cores de tinta guache 

 
Observação: Outros materiais poderão ser solicitados durante 
o ano conforme necessidade. Aguardar. 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL 2020  
4° Ano do Ensino Fundamental 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO: 

 

                           O material didático da Plataforma de Ensino Eleva – 4 volumes já se encontra a venda na  
                           secretaria do Colégio e poderá ser pago em até 6 vezes no cartão de crédito. Não aceitamos cheques. 
                           As professoras darão início ao 1° volume em 27/01/2020 – primeiro dia de aula. 
                           Reserve já o seu! 

 

DEVERÁ SER ENTREGUE NA ESCOLA: 

 

- 100 folhas (1 pacote) de papel sulfite colorido 
- 1 bloco Criativo para uso escolar – formato 235x325mm (Sugestão: ROMITEC) 
- 500 folhas de papel sulfite Ofício 2 – REPORT, CHAMEX, RIPAX ou COPIMAX, medida 216x330mm. 

Deverá ser providenciado para o Dia da Reunião de Apresentação (24/01/20) e ser entregue para a professora.            

 

 

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO  

 PAIS E PROFESSORES 

 DIA 24/01/2020 – 6ª feira 

  
Turma da manhã: às 7h30 

Turma da tarde: 13h 
(Duração de uma hora e meia mais ou menos) 
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O MATERIAL DE USO PESSOAL DO ALUNO deverá ser providenciado para o 1° dia de aula: 27/01/2020 – 2ª feira. 
Todo material e uniforme escolar deverão ser identificados com o nome completo do aluno. 


