


LISTA DE MATERIAIS - 4º ANO 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

O Colégio Equação Certa, após definir o seu planejamento para o ano de 2021, apresenta a 
lista de materiais didáticos que subsidiarão o nosso processo de ensino e aprendizagem. 
• Data de entrega dos materiais: 20 e 21 de Janeiro de 2021, no turno em que a criança está 
matriculada.
• Início das aulas: 30 de Janeiro de 2021.

MATERIAL DIDÁTICO DE USO COLETIVO: 

• 04 (quatro) resmas de papel A4 - utilizadas para fins de produção de materiais
complementares conforme o projeto pedagógico da escola.
• 12 (doze) envelopes tamanho 41cm x 31cm.
• 01 (um) pacote de papel sulfite branco - 100 folhas 60G/A4.
• 02 (dois) blocos de papel criativo - Color Cards - 8 cores - 120g.
• 01 (um) bloco de papel criativo - Color Lumi - 5 cores - 85g.
• 03 (duas) folhas de papel Color Set - cores a critério.
• 02 (duas) folhas de papel Color Set - estampado.
• 01 (uma) tubo de cola branca 90g.
• 01 (uma) tinta acrílica - acrylic colors acrilex 250ml - cor a critério.

MATERIAL DIDÁTICO DE USO INDIVIDUAL (esse material deverá ser identificado com nome e 
série da criança): 

• 06 (seis) cadernos tipo universitário - 96 folhas (sem espiral).
• 01 (uma) pasta com elástico - para o transporte de atividades fotocopiadas.
• 01 (um) estojo contendo: lápis/lapiseira (0.7mm ou 0.9mm), borracha, apontador, régua (30
cm), tesoura sem ponta, cola bastão e marca-texto.

OBSERVAÇÃO: Evitar materiais que chamem a atenção da criança durante a aula. Faça a opção 
por estojo simples com zíper e lápis ou grafite de cor lisa. 

• 01 (uma) caixa de lápis de cor.
• 01 (uma) caixa de canetinha hidrocor.
• 01 (uma) pasta catálogo 50 folhas.
• 01 (um) pincel de pelo  nº10 (sugestão de marca: condor).
• 01 (uma) tela para pintura tamanho 20x30 (para atividade de arte).

LIVROS DIDÁTICOS: 

• Os livros deverão ser encapados em plástico transparente e deverão conter a identificação da
série, turno e o nome do aluno.


