
 

           

 

 

                                              
 

 

LISTA MATERIAL 

4º ANO FUNDAMENTAL 2019 

 
TODO O MATERIAL É DE USO INDIVIDUAL 

PARA A CLASSE, AULAS ESPECIALIZADAS E OFICINAS 
 

 01 Dicionário de Língua Inglesa 

(Sugerimos o Oxford). 

 01 Dicionário de Língua Portuguesa 

(Sugerimos o Aurélio). 

 08 cadernos brochurão 60fls pautados. 

 01 estojo contendo: lápis preto, borracha 

e apontador com depósito. 

 01 caixa de lápis de cor Faber Castell. 

 01 tubo de cola Cascolar (90 gr.). 

 01 régua dura de 30 cm. 

 01 tesoura sem ponta. 

 01 pasta Brasil.02 durex coloridos. 

 01 rolo de papel Super Crepe Metalizado (verde). 

 01 pacote de papel Criativo Lumi Canson 75g/m 

A3.04 folhas de EVA (verde). 

 01 pacote de Chamequinho (azul). 

 03 pacotes de papel ofício 500 folhas Chamex ou 

Ripax (75g/m² A4 210 x 297 mm). 

 06 metros de TNT inteiro (preto). 

 02 folhas de papel celofane (amarelo). 

 02 rolos de papel crepom (amarela e 

vermelha). 

 01 rolo de durex largo (transparente). 

 01 caixa de cola colorida. 

 03 folhas de Colorset (verde). 

 04 tubos de cola quente grosso 

 02 folhas papel microondulados. 

 01 novelo e lã (verde). 

 02 folhas de papel fantasia. 

 

A COLEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS / PITÁGORAS DEVERÁ SER ADQUIRIDA NO COLÉGIO 

 

LITERATURA INFANTIL / PARADIDÁTICOS 

As obras deverão ser adquiridas de acordo com a solicitação do 

professor. 
 

 Príncipes e princesas, sapos e lagartos - Histórias modernas de 

tempos antigos - Flavio de Souza – Ed. FTD. 

 Pollyanna - Eleonor H. Porter – adaptação de: Júlio Emílio Braz – 

Ed. Scipione. 

 Catarina Encastelada - Rita Espeschit - Ed. FTD. 

 Gente bem diferente - Ana Maria Machado – Ed. FTD. 

 Tantas histórias numa caixa de sapatos - Edson Gabriel Garcia – 

Ed. Global. 
 

Obs: Os livros podem ser adquiridos por várias editoras, desde que 

correspondam ao texto integral das obras solicitadas. 
 

Informações gerais: Os cadernos e os livros deverão ser encapados 

com plástico transparente e etiquetados com o nome, ano e turma do 

aluno (a). O material para as aulas especializadas deverá ser entregue à 

coordenação até o dia 22/02/2019. 

 

Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 

 

Horário de aula: Tarde - 13:00 às 17:30.  Início do ano letivo – 

05/02/2019. 

Tolerância para a entrada: 13:10. 

 

Uniforme: Uso diário / Ed. Física. O uniforme do colégio é composto 

por calça, camisa branca, bermuda, short ou saia short, agasalho preto. 

Encontra-se na Livraria Conhecer. Tênis – cor e marca opcional. 

O uso do uniforme completo é obrigatório, durante todo o ano escolar. 

 

Não é permitido o uso de short ou chinelos, calças e camisas 

rasgadas ou recortadas. 

 

O Colégio Pedro II não tem compromisso com a qualidade dos produtos e nem com a diferença dos preços praticados. O material poderá ser 

adquirido no estabelecimento de sua preferência. 

 

OBS: NÃO É COBRADA TAXA DE MATERIAL. 


