
 

LISTA DE MATERIAIS/2020 
 ENSINO FUNDAMENTAL I – 4º ANO 

 
Materiais a serem adquiridos: 

01 Agenda: Para anotações de tarefas, trabalhos, avaliações e testes, com um dia por página. 

Redação: 1 caderno de 96 folhas 

Literaturas: 1. Histórias de Bichos – Autor: Tolstói – Editora: SM Paradidáticos  

         2. E se eu fosse outros – Autor: Sidney Bretanha – Editora: Bretanha – Edição: 1ª 

         3. Alf - Autor: Sidney Bretanha – Editora: Bretanha – Edição: 1ª 

        Obs: Sugestão de compra no site: www.amazon.com.br 

       Qualquer dúvida entrar em contato no whatsaap: 012 98810-7875 

                 

01 Minidicionário da Língua Portuguesa – Editora: FTD. 
01 caixa de lápis de cor com 12 cores 
03 lápis pretos n° 2 ou lapiseira 2.0  
02 canetas marca texto 
01tubo de cola líquida (90 gramas) 
01 apontador com depósito 
02 borrachas brancas grandes 
01 régua em acrílico de 30 cm 
01 régua geométrica 
01 transferidor de 180° 
02 cadernos, capa dura, com 100 folhas, sendo um para Português e outro para Matemática  
01 caderno de capa dura com 60 folhas, para Ciências; História e Geografia 
01 caderno com 80 folhas, para Educação Financeira  
01 estojo para lápis 
01 tesoura sem ponta, com nome gravado 
02 pacotes com 500 folhas de papel A4 
01 guardanapo de pano, colocado diariamente na lancheira, com nome marcado 
01 pasta de elástico que ficará na mochila para guardar folhas 
 
 

 
 
 
 

Observações: 
 Os alunos do 4ºano não utilizam canetas, favor não enviá-las para a escola. 
 Os pacotes de papeis deverão ser entregues na sala de aula para a professora, contendo o nome 

do aluno. O mesmo receberá, posteriormente, o recibo de entrega. 
 Todo material deverá ser etiquetado com o nome e ano, na capa, DO LADO DE FORA. 
 Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente. 
 Solicitamos que o uniforme seja bordado ou marcado com nome da criança para evitar 

transtornos. A escola não se responsabilizará pelo extravio de materiais sem nome. 
 Fazer quando necessário, a reposição do material de uso pessoal (lápis, borracha, cola e outros). 
 O aluno deverá comparecer sempre uniformizado. 
 A entrega dos materiais poderá ser feita no dia 03/02/20. 
 O uniforme deverá ser de uso obrigatório, durante todo o ano letivo.  

Adquirido na Unitex: Rua Maranhão, 186-Barbacena. Tel: 3331-3737. 
 

 Reunião de Pais: Dia: 31/01/20 
                               Horário: 18h 

                                      Local: Angher 
 

 Início das aulas: 03 de fevereiro de 2020. 

http://www.amazon.com.br/

