
OBS: Outros materiais serão solicitados no 

decorrer do ano letivo em caso de 

necessidade 

 

   LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021  
4º ano do Ensino Fundamental I  

 

 Materiais de papelaria:  03 Metros de TNT marrom;   
   01 – Bloco de papel canson A3 (para artes);  
 08 – Cadernos de 100 folhas sendo:  01 – Bloco de papel canson A4;  
 03 - Azuis (Ciências, História e Geografia);  01 – Pacote de lantejoula marrom;  
 02 - Vermelhos (Matemática e Projeto);  01 – Cola glitter dourada;  
01 - Amarelo (Português);                                                               02 – Papel colorset colorido; 
02 - Verdes (Inglês e Ed. Física);                                                   02 – Metros de papel pardo. 
 01 – Caderno de desenho 100 folhas (Inglês);  

 
 

 01 – Mochila com estojo;  Materiais Diversificados:  
 01 – Borracha branca;    
 01 – Apontador com depósito;  01 – Gibi da turma da Mônica;  
06 –  Lápis preto grafite n° 2;                                                        01 – Gibi da turma da Mônica-jovem; 

11 – Tinta acrilex azul e vermelha;                                            01 – Caneta marca texto cor amarelo;  

01 – Pacote de balão rosa;                                                      01 – Livro infantil da autora Ruth Rocha, 

01 – Caneta azul e preta;                                                        ou Ziraldo, ou Ana Maria Machado...  

 01 – Tesoura pequena sem ponta;    
 01 – Caixa de lápis de cor (24 cores);  Livros Paradidáticos:  
 01 – Minidicionário da Língua Portuguesa    
 (Obrigatório);  1º Bimestre  
 01 – Lancheira contendo guardanapo de pano e                         Malala, a menina que queria ir para escola  
 copo;            Autora: Adriana Carranca  
01 – Dicionário de inglês pequeno;    

02 – Cartolinas (cor a escolher);                                        
2º Bimestre  

 
01 – Pasta fina com elástico (cor vermelha);                               Baleia

 
de rio

  
01 – Rolo de barbante                                                                  Autor: Ziraldo   
03 – Placas de EVA marrom;    
04 – Placas de EVA pele;                                                     3º Bimestre   
 02 – Placas de EVA estampada (para artes);                    O mundo no  black power de Tayó  
04 – Placas de EVA peludinho vermelho;                           Autor: Kiusam de Oliveira  
05 – Placas de EVA (cores variadas);    
 01 – Régua de 30 cm;  4º Bimestre  
01 – Brochinha para pintura;                                                     Azul e lindo planeta terra, nossa casa 
02 – Tubos grandes de cola branca (bastão);                            Autor: Ruth Rocha 
 10 – Sacos plásticos catálogos;  

  
01 – Pacote de folha almaço (12 unidades);  

 
 

10 – Folhas de papel quadriculado;  
 02 – Caixas de tinta guache.                                              

                                                                                                                                                                                                

                                                                                               
 

   ATENÇÃO  
 Os materiais dos alunos da deverão ser entregues no primeiro dia de aula, para a professora 

responsável (acoplados em saco plástico e com o nome do aluno na embalagem e em todos os  
itens, principalmente em cada lápis, borracha e apontador).  

  
  
  
  
  

  

  



 

  

  

      
  

  

  

  

4 ° ANO Ensino F undamental I   

  

MATERIAL DIDÁTICO   -   COLE Ç AO NAUTAS    
  

Valor   Total   do   Kit:   R$ 682,88   
  

O material deve ser adquirido pelo site  www.loja.edebe.com.b r   em até  

10 x no cartão de crédito ou no boleto à vista com 5% de desconto.   
  

Descrição   do Kit :   

  

     LINGUA PORTUGUESA   

   MATEMATICA   

   CIENCIAS    

   HISTÓRIA    

   GEOGRAFIA    

   ENSINO RELIGIOSO   

   ROBÓTICA   

   AMPLIANDO  ROTAS   

    

  

Observações:  Lembrando que o livro de Língua Inglesa,  NÃO   deverá ser adquirido  

na editora Edebe, pois o mesmo já está incluso no valor da mensalidade.   
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