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Ano letivo 2019/2020 

Lista de Material para o 4º ano 

 

Material disponível na papelaria do Colégio 

 Cadernos e Dossier A4 e A5 do CAD 

                                1 Pautado A4 (reaproveitar os cadernos de Estudo do Meio e Inglês do 3º ano) 

                                1 Quadriculado A4 

                                1 Liso A4 

                                1 Pautado A5 

                                1 Recarga pautada 

                                1 Dossier A4 Lombada Larga 

 1 Pasta A4 com elásticos de lombada fina 

 1 Afia com caixa 

 1 Borracha  

 1 Lápis de carvão  

 Esferográficas: 1 azul e 1 de outra cor à escolha 

 1 Cx. Lápis de cor “Maped” 

 1 Cx. Canetas de feltro “Giotto” 

 1 Cx. Lápis de cera “Giotto” 

 1 Tesoura com pontas redondas (sem bonecos) 

 3 Micas para Dossier do colégio (o dossier deverá ter na lombada a fotografia e o nome do 

aluno) 

 1 Embalagem de Plasticina escolar com saco de plástico de fecho para a guardar 

   1 Régua (30 cm)  

 1 Cola grande batom UHU 

 2 Folhas de plastificar A3 (avulso na papelaria do colégio) 

 1 Flauta Bisel (marca Hohner) 

 

Material não disponível na papelaria do Colégio 

 Sapatilhas (dentro de um saco de pano) - tudo identificado 

 

Nota: Todo o material escolar deve vir identificado com o nome do aluno, ano e turma. Os manuais 

escolares deverão ser identificados no local exterior da capa. 

Todo o material escolar e as marcas sugeridas existem na papelaria do Cad e são equilibradas na relação 

preço/qualidade. 

 

Material específico para Artes Plásticas  

Um estojo identificado com o seguinte material: (Reaproveitar o 

material do 3ºano) 

 

Material disponível na papelaria do Colégio 

 

1 Borracha branca 

1 Lápis de grafite nº2 ou HB 

1 Marcador “roller uniball – eye” 0,2 preto 

1 Frasco de tinta-da-china preta “vallejo” 

1 Cola grande batom UHU  

1 Cola bisnaga UHU 

1 Pincel de cerdas macias nº3  

1 Pincel de cerdas macias nº8 

 


