
 

 

 Material de uso pessoal 
 

 03 Cadernos tipo ata grandes com 100 folhas para Português, Literatura/Projeto de Leitura e 
Matemática 

 03 Cadernos tipo ata grandes com 50 folhas para História/Geografia, Ciências e Inglês. 

 01 Caderno grande de desenho para Arte 

 01 Minidicionário de Língua Portuguesa  

 01 Estojo completo: lápis de escrever, lápis de cor, borracha, cola, régua, apontador, tesoura sem 
ponta, marcador de texto amarelo 

 01 pincel nº 16 

 01 conjunto de tinta guache pequena – Acrilex*(caixa com12 cores) 

 01 caixa de giz de cera –  Acrilex* (caixa com 12 cores) 

 01 Conjunto de hidrocor 
 
 

 Material de uso escolar (a ser entregue na central de atendimento da escola até 19/02) 
 

 02 Pacotes de papel sulfite A4 (500 folhas) 

 02 Pacotes de papel sulfite A4 – bege (100 folhas)  

 01 Bloco Criativo Romitec* (32 folhas) 

 01 Pacote de Papel Criativo Lumi  

 05 Folhas de papel crepom – cores variadas  

 01 Metro de Vinil – azul  

 06 envelopes pardo (ofício 26x36)  

 05 Placas de EVA – azul royal 

 01 Tinta para tecido – azul cor rosa/coral 

 05 papel color set azul royal 
* Sugestão de marca 

 
 

 Observações: 
 

 O Colégio Ímpar adotou o Sistema de Ensino Bernoulli. O material didático é de uso obrigatório 
e deverá ser adquirido na própria escola / setor central de atendimento.  

 Os materiais individuais deverão ser etiquetados com nome e ano do (a) aluno (a). 

 No decorrer do ano, algum material poderá ser solicitado de acordo com os projetos em 
desenvolvimento. 
 

 Livros para Narrativas Literárias 
 

 

1º Trimestre 

 
Dois Chapéus Vermelhinhos – Ronaldo Simões 
Coelho – Editora Aletria 

 

 

 

2º Trimestre 

O Jardim Secreto – Adaptação Ana Maria 

Machado – Coleção Reencontro Infantil – 

Editora Scipione 

 

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2021 
4º Ano – Ensino Fundamental 

 
 

     



 

 

3º Trimestre 

 

Chico, a piaba do Rio São Francisco – 

Marismar Borém e Ricardo Figueiredo – 

Editora CORA 

 
 
 


