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LISTA DE MATERIAIS PARA 4º ANO – 2022 
 

ENTREGAR até  
24/ Jan./ 2022 

 
01 kit material dourado de E.V.A. para uso INDIVIDUAL, 
armazenado em um pote plástico com tampa. (usar o 
solicitado no ano anterior). 
10 plásticos GROSSOS com 4 furos 
01 pasta fina com elástico (tamanho A4) 
01 tubo de cola  90 grs 
01 caderno grande 10 matérias 
01 caderno grande de desenho (50 folhas) 
01 caixa de giz de cera pequeno grosso com 12 cores 
01 pincel Tigre linha 181 nº 6 
01 pincel Tigre linha 181 nº 8 
02 pincel Tigre linha 815 nº 12 e 14 
01 tela para pintura – tamanho 20x30cm. 
01 caixa de tinta guache (12 cores) 
01 pano pequeno para aulas de Arte 
100 folhas de sulfite colorido amarelo A4 (75gr) 
500 fls. sulfite branca A4 (75gr) 
01 revista usada 
01 copo de requeijão vazio para aulas de Arte 
 
 
 

Livros para Leitura: 
01 livro de leitura de escolha do aluno, indicado para a 
faixa etária dele. Não poderá ser gibi. 
 

Enviar na mochila diariamente e repor 
quando necessário: 
 
01 estojo com 03 divisórias 
01 tubo de cola em bastão 90 grs. 
01 lápis preto nº 2 com desenho 
01 tesoura sem ponta 
01 apontador com depósito 
01 borrachas brancas macia 
01 caneta esferográfica nas cores: preta/ azul/ vermelha 
01 caneta destaca texto 
01 caixa de lápis de cor grande com 12 cores 
01 conjunto de canetinhas hidrocor com 12 cores 
01 régua de 30 cm. transparente 
01 agenda com 1 página por dia 
01 transferidor 
01 esquadro 
 
 
DICIONÁRIOS: 
Dicionário de Inglês: Oxford ou Longman (usar do ano 
anterior). 
 
 
 
 
 

 
OBSERVAÇÕES: 

 Todas as listas de material estão disponíveis no site da escola - www.escolacurumimembu.com.br/listadematerial 
 Alguns materiais específicos serão solicitados de acordo com os projetos bimestrais 
 Durante o ano poderá ser solicitado matérias de estojo para reposição 
 Colocar nome em todos os materiais 
 Os livros do Sistema Objetivo são encomendados na escola 

 
 

   
 


