
 
 

 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL – 2018 
4º ANO – ENS. FUNDAMENTAL 

MATERIAIS DIVERSOS 

200 folhas de sulfite 

01 bloco de fichário 
01 fita adesiva larga (crepe) 

02 tubos de cola (pequeno – líquido) 
01 caixa de lápis de cor  

01 caneta permanente preta 
01 tesoura pequena sem ponta - com o nome gravado 

01 estojo  

01 apontador com depósito 
02 borrachas branca ou verde 

01 régua de 20 cm 
05 lápis preto n°2 Faber ou Lapiseira 

03 cadernos universitários com 96 fls (Não pode ser um com maior número de folhas - As folhas não devem ser picotadas) 

01 caderno capa dura espiral com 96 fls universitário quadriculado – 1 cm 
01 caneta azul 

01 caneta vermelha 
02 pastas plásticas com elástico (1 no armário e outra na bolsa) 

01 caderno pequeno  de capa dura 96 fls. (Ed. Física) 
01 mini dicionário da Língua Portuguesa (com nova ortografia- Aurélio) ou Pequeno Dicionário Howaiss – Ed. Moderna 

01 gibi 

01 marca texto amarelo – sugestão 2 amarelo/verde 
01 revista para recorte 

01 E.V.A. estampado 
01 E.V.A. branco ou rosa 

01 bloco de canson A4 

ARTES 
02 tintas foscas para artesanato da Acrilex 1preta e 1camurça queimado 

01 jogo de  canetas hidrocor (deixar na mochila) 
02 lixas d’água preta n° 220 

01 bloco colorido A4 visatex ou semelhante 

01 pasta com elástico - simples – com etiqueta, nome e série – para guardar atividades 
01 tela painel (com nome e série) 30 X 30 CM 

01 tinta dimensional preta 
01 pincel n. 16 – série 141-12 

01 revista para recorte 
01 avental (deixar na mochila) 

01 pacote de perfex 

01 caixa de giz de cera 
INGLÊS 

01 pasta c/ elástico – 2 cm 
ED. MUSICAL 

01 pasta preta com plásticos  

 
BILÍNGUE (Atenção: Somente para alunos que irão freqüentar o Bilíngue) - tudo identificado “BILINGUE”/Entregar p/ a 
professora do Bilingue) 
- 100 folhas de sulfite A4 
- 04 folhas EVA (cores) 
- 01 caderno universitário – 96 folhas 
- 01 bloco de folhas coloridas A4 – cartonado 
- 01 bloco de folhas brancas A3 – canson 
- 1 dicionário Inglês/Português – Português/Inglês Escolar. 
 
Todo material deverá vir etiquetado com o nome do aluno. 

 

COLÉGIO ACADÊMICO 

Ed. Infantil – Ens. Fund. – Ens. Médio 


