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RELAÇÃO DE MATERIAL – 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2023
Atenção: Todos os materiais pedidos abaixo deverão estar etiquetados com o nome e a
série vigente e ser reaproveitados do ano anterior. Providenciar somente o que o(a)
aluno(a) perdeu ou não está em bom estado. Não é permitido o uso de lapiseira.
1 dicionário de boa qualidade de acordo
com a nova ortografia

2 cadernos de capa dura espiral grande 96
fls. (Reaproveitar do ano anterior)

2 borrachas 2 lápis pretos nº 2 (dois no estojo)
1 régua acrílica de 30 cm 1 caneta marca texto
1 apontador com reservatório 1 tesoura sem ponta (de boa qualidade)
4 canetas esferográficas (3 pretas/1 azul) 1 calculadora simples c/ 8 dígitos
2 tubos de cola de 110g (um no estojo) 1 Atlas Geográfico atualizado
1 caneta permanente preta (ponta grossa) 2 rolos de fita adesiva colorida
6 envelopes (pardo A4) 1 jogo Tangram em EVA
1 folha de papel kraft 1 ábaco em coluna
10 folhas de papel quadriculado 1 pacote de palitos de sorvete
10 elásticos (tipo dinheiro) 20 folhas papel sulfite (coloridas)
1 caixa de camisa encapada 1 pacote de papel sulfite (100 folhas)
1 pasta com elástico (para tarefas) 5 folhas de papel vegetal
2 bastões de cola quente (grosso) 1 bloco de folhas de fichário
Doação de 1 gibi e 1 livro infantil (novos)
4 folhas de EVA nas cores: preta, bege, azul claro e verde bandeira.

EDUCAÇÃO MUSICAL
1 caderno grande de música e 1 flauta doce germânica (Sugestão: Yamaha ou Hunter c/o
nome gravado).

EDUCAÇÃO FÍSICA
Uniforme regular da instituição, bermuda, calça (tactel/moletom) ou legging, tênis e cabelo
amarrado.
1 jogo de dominó.

ARTE
1 pote vazio de leite fermentado ou similar
3 Fitas adesiva de cores diversas
1 potinho de tinta acrílica preta
1 caixa de lápis de cor
Imagens impressas de pássaros colhidas de
revistas, jornais e afins
2 folhas de papel color-set ( uma de cada
cor de sua escolha)
2 retalhos de tecido estampado com
dimensões de 30 x 30 cm
1 folhas de papel-cartão brancas
1 tubo de cola branca
Pincéis diversos (de anos anteriores)
1 caixa de giz de cera

2 tubos de cola colorida
1 par de meia de cano alto com elástico forte
30 tampinhas de metal de garrafas, que
podem ser substituídas por botões de
dimensão similar e/ou materiais similares
capazes de gerar som quando agitados em
conjunto.
5 pedaços de linha de bordar com tamanho
de 15 cm cada
1 agulha de plástico sem ponta
5 folhas de papel de seda
2 penas sintéticas
1 colher de pau
1 caixa de tinta guache

Material para confecção de lembranças (material opcional): será informado
posteriormente
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