
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – G4  

Ano: 2020 

4 pacotes de lenços umedecidos 

50 limpadores de cachimbo coloridos 

1 dado grande 

10 pregadores de roupa 

1 caixa de sapato 

1 mata mosca de plástico 

5 saquinhos zip lock 

1 Massa de modelar com argila 120g 

1 pacote de penas 

1 brinquedo pedagógico para 4 anos 

1 bloco de desenho 180g. tam. A4 (32 folhas) 

2 lápis grafite nº2 jumbo 

2 revistas para pesquisa e recorte (observar conteúdo adequado para a idade) 

2 tubos de cola branca (90g) 

4 tubos de cola bastão  

1 folha de papel lixa 

1 pacote de lantejoulas grandes 

1 aquarela 12 cores 

1 borracha 

1 apontador 

2 cartelas de PrittTak 

2 pacotes de papel criativo tam. A3 

1 pincel longo nº18 

1 rolinho para pintura 

1 pasta portifólio verde tam. A3 

1 pasta fina verde com elástico tamanho ofício 

1 conjunto de canetas hidrográficas grossas 12 cores 

1 caixa de giz de cera com 12 cores  

1 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores (Modelo triangular Gigante) 

1 bloco de Canson A3 

1 tesoura sem ponta  

1 pote de massa de modelar 

1 caixa de cola plástica colorida 

1 pote de guache qualquer cor 250ml 

1 estojo grande com zíper 

1 pacote com 10 pratos de papelão branco (15cm) 

2 canetas para lousa branca, azul ou preta 

1 camisa grande (tamanho adulto) para aulas de Artes (pode ser usada) 

1 pacote pequeno com penas coloridas 

1 lousa branca individual 30x40 



 
 

1 rolo de saco plástico transparente 

3 caixas de lenços de papel 

2 cartelas de adesivos 

1 fita dupla face 

1 fita crepe 

1 pacote Novaprint Multiforma 

 

Dia 27/01 *  Deverá ser entregue no Colégio na data estabelecida, com identificação. 

 

 

 

*  Material de Higiene, com identificação. Permanecerá na escola de segunda a sexta-feira. 

1 pente ou escova pequena 

1 escova de dente 

1 pasta de dente 

1 sacolinha de tecido com o nome bordado para higiene (pode ser encomendada na recepção 

da escola) 

1 toalha de mão (com o nome do aluno bordado) 

1 mochila (toalha de banho e troca de roupa da estação, meias e tênis) 

1 toalhinha (guardanapo) lanche 

Sugestão: 1 garrafa tipo squeeze, para água, diariamente na mochila 

 

*  Observações 

Caso seu filho esteja matriculado no curso Integral, verifique a lista específica e entregue em 

embalagem discriminada com o nome do aluno. 

Dia 27 de janeiro - Apresentação dos Professores e Entrega de Material Escolar. 


