
                                                        COLÉGIO ELLOS 

LISTA DE MATERIAL 2019 – 4º ANO  

PROIBIDO MOCHILA DE RODINHA 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

NÃO PRECISA COLOCAR NOME 

 

1 bloco de papel canson branco A4 

1 pacote de papel canson colorido  A4 colorido 

1 bloco de canson branco A3 

20 sacos plásticos 

1 conjunto tempera guache tampa com pincel (cada 

tampa possui seu próprio pincel) – Acrilex 

1 caixa de tempera guache Fantasia glitter – Acrilex 

1 embalagem de papel mache 100 gramas – Acrilex 

1 caixa de tinta ACRIPUFF - Acrilex        

5 envelopes branco tamanho A4 

500 folhas de sulfite branca 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA 

ATIVIDADES EM CLASSE E CASA: 

COLOCAR NOME  

 

ESTOJO SIMPLES COM: tesoura sem ponta 

Tramontina 

1 cola branca líquida 110 gramas 

2 lápis preto grafite nº 2 

1 lápis 6B para artes 

1 cola bastão, borracha e apontador 

1 jogo de canetinhas      

2 pincéis chato um grosso e um fino 

1 régua de 30cm  

1 caixa de lápis de cor 12 cores 

1 caixa de giz de cera 

1 caneta marca texto 

1 caixa de cola colorida 

5 cadernos universitários espiral capa dura 96 folhas 

etiquetados 

1 caderno de desenho sem margem para Artes 96 

folhas 

1 caderno universitário de 48 folhas para Inglês 

1 camiseta velha de adulto para pintura 

1 garrafinha ou copo com tampa para beber água 

1 bandeja ou pote pequeno para lavar pincéis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAXA DE MATERIAL ANUAL 

 
R$75,00 (Agenda digital, papel fotográfico, papel 

crepom, papel espelho, papel de seda, papel cartão, 

papel Kraft e plástico para forrar a carteira). 

Forma de pagamento: o valor será divido em até 3 

parcelas de R$25,00 para 10/02, 10/03 e 10/04. 

Pagamento na secretaria do Colégio. 

 

*As marcas especificadas acima, são apenas sugestões, devido à qualidade do material. 



 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: ÁPIS versão reformulada 2018 – Editora Ática (de acordo com a BNCC) Autores: Ana 

Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi 

MATEMÁTICA: A CONQUISTA DA MATEMÁTICA – Editora FTD - Autores: Giovanni e Giovanni Jr. 

HISTÓRIA: 4º Ano APRENDER JUNTOS - Editora SM (de acordo com a BNCC) 

GEOGRAFIA: 4º Ano APRENDER JUNTOS - Editora SM - (de acordo com a BNCC) 

CIÊNCIAS: 4º Ano APRENDER JUNTOS - Editora SM - (de acordo com a BNCC) 

INGLÊS: ORBIT 4 - Editora Richmond 1ª edição 

DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA: Sugestão Aurélio 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

 

- Solicitaremos os livros antecipadamente, no decorrer do trimestre. 

 

Sugestão de compra: 

PARCEIROS: LIVRARIA ITAGYBA. www.livrariaitagyba.com.br.  

 

Lembretes: 

 MOCHILA ESCOLAR Ficará a critério dos pais, tamanho e modelo. Vale salientar que o Colégio possui 

escadarias, portanto, a mochila deve ser algo confortável para transporte dos materiais dentro do ambiente 

escolar. PROIBIDO MOCHILA DE RODINHA 

Todo material de uso individual do aluno deverá ser identificado, incluindo uniforme escolar, mochilas, 

garrafinhas, toalhas e lancheiras. 

 O Material deverá ser entregue para professora na 1ª reunião de pais dia 30/01/2019. 

 O uniforme escolar é uso obrigatório desde o 1º dia de aula dia 31/01/2019. 

 O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser reaproveitado.  

 

 

http://www.livrariaitagyba.com.br/

