
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2020 

4.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL AI 

 

No 1.º dia de aula, 03 de fevereiro, enviar apenas os materiais que ficarão no estojo do aluno. 

Durante a semana, a professora solicitará via agenda os demais materiais, contribuindo assim 

com a organização e o bom andamento das aulas. 

 

LIVROS DE LITERATURA                                        *ADQUIRIDOS NAS LIVRARIAS 

 O riso da melancia. Maria Augusta de Medeiros.                                     ISBN: 9788532285898 

“Luana: a menina que viu o Brasil neném”. Aroldo Macedo. FTD.        ISBN: 8532243924 

“Doces Frações”. Luzia Faraco Ramos Faifi. Ática.                                  ISBN: 9788532232854 

 

MATERIAIS QUE DEVERÃO FICAR NO ESTOJO DO ALUNO 

03 lápis pretos (n. º 02) (repondo na medida do necessário) 

01 caneta azul 

02 borrachas (brancas e macias) 

01 apontador (com coletor) 

01 régua de 30 cm (régua mole e inquebrável) 

01 estojo de canetinhas (12 unidades) pode ficar em estojo separado 

01 caixa de lápis de cor grande (com 24 cores) 

01 tesoura sem ponta (com nome)  

01 cola em bastão – (repor quando necessário) 

01 régua com formas geométricas planas 

01 corretivo de fita 

MATERIAIS PARA ARTE - ESPECÍFICO PARA MENINOS 

1 estojo de canetinha hidrográfica Vai e Vem (12 cores) 

MATERIAL DIDÁTICO- SISTEMA DE EDUCAÇÃO FTD    * ADQUIRIDOS NO COLÉGIO 

 

* O material didático dos componentes de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, 

História, Língua Inglesa e Ensino Religioso, adotados pela Rede Marista de Colégios em 2020 

serão entregues para as famílias pelo colégio. Maiores informações serão enviadas no mês de 

janeiro. 

Após o recebimento dos livros, encapar (se necessário) e colocar o nome da criança. 



 

 

 

01 bloco de papel– tamanho A4 (180 gramas) 

02 pacotes de lantejoulas grandes 

MATERIAIS PARA ARTE - ESPECÍFICO PARA MENINAS  
 

01 bloco de papel A3 (224 grs) 

01 rolo de espuma pequeno 

01 cola líquida 

02 potinhos de glitter 

MATERIAIS DIVERSOS 

03 cadernos de linguagem com 96 folhas brochura grande encapado e com o nome.  

01 pasta fina com elástico (tarefas) 

01 compasso 

01 fita métrica 

01 calculadora 

01 pasta com 50 plásticos 

02 colas em bastão 

01 guarda-pó de algodão branco - manga comprida, com nome 

01 gibi 

01 fichário para o projeto de Intervenção Social (PIS) (Utilizar o mesmo do ano anterior, inclusive com os 
registros) 

01 bloco de folhas para fichário 

01 garrafinha pequena para água (ficar na mochila)  

01 caixa de massa de modelar 

01 álcool gel pequeno de uso individual 

06 envelopes tipo ofício, grande (branco 26 cm x 36 cm) 

01 livro de história infantil (nível de 8 a 9 anos) para biblioteca de sala de aula 

01 toalhinha para lanche (ficar na mochila)  

MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA MENINAS 

 01 rolo de fita larga transparente 

100 folhas de papel Sulfite colorido (amarelo, azul ou verde) 

05 sacos plásticos - tamanho A4 

01 bloco de papel criativo colorido- tamanho A3 

01 durex colorido 

MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA MENINOS 

 01 rolo de fita crepe 

 01 bloco de papel criativo branco- tamanho A3 

100 folhas de papel sulfite branco 

01 durex colorido 

01 folha de papel dobradura 

05 sacos plásticos (tamanho A4) 

       Obs.: se necessário, outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 



 

 

 

 
ATENÇÃO PARA AS DATAS: 

ENSALAMENTO 

• Dia 16/01/2020: postagem do ensalamento (ano e turma) no sistema Prime e no e-mail 

do(s) responsável(is).  

 

REUNIÃO PARA OS PAIS:    

• Data:  29/01/2020 Horário: 19h. 

• Acolhida no teatro com a Direção e Coordenação, em seguida, reunião em sala de aula 

com a professora, conforme ensalamento. Solicitamos a presença dos responsáveis, pois 

é um momento de atenção, dúvidas e orientações sobre o processo pedagógico.  

 

 

INÍCIO DAS AULAS 2020  

DIA 03/02 

• 4.º e 5.º ano- turno matutino: 07h10 às 11h35 

• 1.º ao 5.º ano- turno vespertino: 13h30 às 17h45 

 

 


