
Lista de material 2020                                                   

4º ano - Ensino Fundamental 

Todo o material deve ser etiquetado como nome completo do aluno. (colocar a etiqueta na frente). 

 - Material Apostilado Anglo com as disciplinas de Português, Geografia, História, Ciências, 

Matemática e inglês. (Entregue no início das aulas.) 

- Para acompanhar as aulas de “Música”: 

 01 pasta preta com 20 plásticos 

 01 flauta doce escolar (somente para alunos novos) 

      Obs.: os materiais de música poderão ser adquiridos em livrarias e lojas de instrumentos 

musicais. 

- Para acompanhar as aulas de “Inglês”: 

 01 caderno pequeno de 50 folhas 

      Obs.: poderá ser usado o mesmo do ano passado, apenas trocando-se a etiqueta. 

- Para acompanhar as aulas do programa “Líder em Mim”: 

 01 caderno pequeno de 50 folhas (apenas para alunos novos) 

 01 crachá com presilha (8,5x10,5cm) 

      Obs.: demais materiais serão solicitados no decorrer das aulas. 

- Para acompanhar as aulas de “Artes”: 

 01 cola glitter 

 01 cola colorida 

 01 pincel ponta chata escolar Condor referência 471 nº6 

 01 pote de tinta guache grande (cor a escolher) 

 01 tubo de cola líquida 225mg 

 01 pacote de brocal 

 01 pacote de lantejoula 

 01 pacote de palito de sorvete com pontas arredondadas 

 01 rolinho de papel higiênico 

 01 canetão ponta arredondada para contorno (preto) 

 01 placa de isopor 10mm de espessura 

 01 esponja de cozinha 

 01 caixa de algodão pequena (50mm) 

 01 papel crepom (cor a escolher) 

 01 papel camurça (Preto) 

 01 folha de celofane (cor a escolher) 

 01 papel dobradura (cor a escolher) 

 01 papel cartão (cor a escolher) 

 01 color set (cor a escolher) 

 02 cartolinas brancas 

 04 color set (Preto) 

 01 folha de papel Kraft 

 01 pasta preta com 20 plásticos (portfólio) 

 01 pacote de papel canson A4 140g/m2 Branco 

 01 tela para pintura 20 X 30cm 

 01 caderno universitário 1 matéria (apenas para alunos novos) 

Obs.: demais materiais para as aulas de artes serão solicitados no decorrer das aulas. 

 



- Para acompanhar as aulas de “Informática”: 

 01 fone de ouvido tipo tiara (somente para alunos novos) 

 01 caderno pequeno capa dura (preto) 

     Obs.: demais materiais serão solicitados no decorrer das aulas. 

 

- Materiais Diversos: 

 01 Atlas Geográfico ilustrado (escolar simples) 

 01 agenda escolar 2020 (espiral, com um dia por página) 14x20cm 

 01 caderno brochura - 50 folhas vermelho (Português) 

 01 caderno brochura - 50 folhas azul (Matemática) 

 01 caderno brochura - 50 folhas verde (Ciências) 

 01 caderno brochura - 50 folhas amarelo (História e Geografia) 

 01 pasta transparente de 2 centímetros com elástico (para avaliações) 

 20 folhas de sulfite colorido 

 01 cola líquida pequena 

 01 pasta simples com elástico, fina (para folha de tarefas) 

 01 dicionário da língua portuguesa (uso diário - nova ortografia) 

 01 apontador com depósito 

 01 borracha macia 

 01 cola bastão grande 

 01 tesoura sem ponta 

 01 caixa de lápis 24 cores 

 01 estojo 

 01 régua 30cm 

 01 régua 15cm 

 02 canetas esferográficas (1 azul e 1 vermelha) 

 03 lápis pretos nº 2 

 01 marcador de texto 

 50 folhas de papel criativo fluorescente  

 01 vasinho de barro (para o dia das mães) 

 01 boné de adulto branco (para o dia dos pais) 

 01 balde de pipoca branco 1,5 litros (para o dia das crianças) 

      Obs.: o material de uso diário deverá ser reposto quando necessário. 

 

- Paradidáticos: 

 Bem do seu tamanho 

Ana Maria Machado 

Editora Salamandra 

 

 A Rebelião das palavras 

William Tucci 

Editora Scipione 

 

 O rei das palavras 

Cecília Vasconcellos 

Editora Nova Fronteira 

 

 Fantasma só faz buuu! 

Flávia Muniz 

Editora Moderna 

 

 

 



 

 

 No capricho D 

Caligrafia integrada com ortografia e gramática 

Isabella Carpaneda 

Angiolina Bragança 

Editora Quinteto 

 

- Orientações Gerais: 

1. Apresentação da professora: 23/01/2020 às 14h00. 

2. Início das aulas: 27/01/2020 

3. Horário das aulas: das 13h00 às 17h30. 

4. Reunião pedagógica: 07/02/2020 às 19h00. 

5. Uniforme: camiseta Anglo, bermuda (até o joelho), shorts-saia ou calça azul marinho. 

(Obs.: não aceitaremos uniformes com alterações de modelo, cor ou logotipo da 

escola). 


