
 

 

 

 

 

 
LISTA DE MATERIAIS - 2015 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 
 
 

1 - MATERIAIS  NECESSÁRIOS – uso diário  
 

01 Agenda escolar  
02 Apontadores com reserva 
02 Borrachas brancas 
02 Borrachas de tinta 
01 Bloco criativo, formato 325x235mm – 32 folhas (atividade individual em classe) 
01 Caderno brochura, capa dura (96 folhas) formato: 200x275mm 
03 Classificadores com trilho plásticos nas cores: amarelo, azul e vermelho 
02 Colas em bastão (para uso individual) 
04 Canetas esferográficas – azul (02) + vermelha (02) 
01 Caixa de lápis de cor – 24 cores aquarelável – grande 
01 Caixa de hidrocor grande 24 cores 
01 Caixa de giz de cera grande 
01 Estojo 
02 Lápis preto nº 2 ou grafite 
01 Monobloco – 100 folhas (para uso individual em classe) 
01 Régua em acrílico – 30 cm (identificada) 
01 Tesoura ponta redonda (que corte papéis sem dificuldade e identificada com o nome do estudante) 
 

 

MATERIAL COMPLEMENTAR 
 

 Minidicionário da Língua Portuguesa - autor: Aurélio Buarque de Holanda, Editora Positivo (Nova 
ortografia) 

 Dicionário inglês: Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês da Editora Oxford. 
 Gramática Fundamental 1 - autor: Douglas Tufano da Editora Moderna 
 
3 - LITERATURA 

 

I unidade 
3.1  Desastre na Mata 
        Pedro Bandeira 

        Editora Melhoramentos 

II unidade 

3.2  O segredo da amizade 
        Wagner Costa 
        Editora Moderna 

III unidade 
3.2  O verde brilhar no poço 
        Marina Colasanti 

        Global Editora 

 
 
Observações:  
 
1. No primeiro dia de aula, todos os estudantes deverão trazer os cadernos, 1 lápis, 1 borracha, 1  apontador, 1 
caneta azul, 1 caneta vermelha,  um estojo e  1 caixa de lápis de cor. Os demais materiais deverão ser trazidos de 
acordo com a orientação da professora.  
 
2. Todo o material de classe deverá vir identificado e separado do material de Artes e Teatro, que consta nesta 
mesma lista. 
 



 

 

 

 

3. Verificar validade dos produtos. 
 
 
 

 
 
4 - MATERIAL DE ARTES  

 
01 Bloco de papel canson, 20 folhas brancas, A3 – 29,70X42cm (para uso individual das atividades de 

             artes) 

03 Folhas de papel duplex (para atividades de artes como capa de trabalhos, cartões e artes em geral)      

              (cor: livre) 

03 Folhas de papel seda (para atividades de artes como capa de trabalhos, cartões , cartazes, murais e artes 

             em geral)  (cores vibrantes) 

03 Metros de papel metro branco (para atividades de artes como capa de trabalhos, cartões e artes em 

              geral)   

03 Folhas de papel crepom parafinado nas cores: verde, vermelho e dourado (para atividades de artes como  

            cartões e artes em geral)  (cores vibrantes) 

04 Folhas de papel carmem (para atividades de artes como murais e cartazes ) (cor: livre) 

03 Tubos de cola branca 90 g ( para uso individual na sala de artes) 

01 Caixa de giz de cera tipo couton 

02 Metros de tecido de algodão estampado 

02 Peças de fita a rigor/ fita cetim (cor: livre) 

03 Lápis nº 02 

02 Borrachas brancas macias 

01 Tela branca (40x50 cm) 

 

 

 

Nossas listas de material escolar estão baseadas na lei 6.586/94 e nas orientações do PROCON – Bahia. 

 

Atenciosamente,  

A coordenação 

 4. O material de Artes será utilizado  em produções individuais, encerramentos de projetos didáticos e 
outras atividades pedagógicas. Trazer este material (Artes), conforme solicitação da professora de Artes. 


