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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2018
4º ANO
Material Individual:
Lápis preto nº2
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 esferográfica azul, vermelha, preta e verde.
Apontador plástico com depósito
01 estojo de hidrográficas com 24 cores
01 caneta destaca texto
Borrachas brancas macias
01 corretor de caneta
01 tubo de cola 90g
01 tubo de cola bastão 10g
01 tesoura sem ponta
01 régua em acrílico com 30 cm.
01 transferidor em acrílico – 180º
04 cadernos universitários espirais (01 matéria – 96 folhas) – evitar cadernos com picote para destaque de
folha

02 cadernos universitários espirais (140 ou 160 folhas) – evitar cadernos com picote para destaque de folha
01 pasta plástica de elástico
01 caderno de caligrafia.
01 caderno de desenhos grande – 48 folhas
01 pacote de etiquetas (as etiquetas devem ser coladas na frente das capas dos cadernos e livros
com o nome da criança)
01 Minidicionário da Língua Portuguesa com a Nova ortografia – Sugestão Aurélio ou Silveira Bueno
01 Minidicionário de inglês
01 garrafinha plástica tipo squezze. (ficar na bolsa todos os dias)
Livros:
1- Marcha Criança – Matemática – 4º ano – Ed. Scipione – ISBN - 9788526295902
2- Marcha Criança – Língua portuguesa – 4º ano – Ed. Scipione – ISBN - 9788526296008
3- Marcha Criança - Ciências – 4º ano – Ed. Scipione – ISBN - 9788526295803
4- Marcha Criança – história e geografia – 4º ano – Ed. Scipione – ISBN - 9788526295704
5- Marcha Criança – Star Up - Inglês – 4º ano – Ed. Scipione – ISBN - 9788526298736
6- Caderno do futuro – Língua Portuguesa – 4º ano – Editora IBEP – ISBN 9788534235273
7- Caderno do futuro – Matemática – 4º ano – Editora IBEP – ISBN - 9788534235372
8- O lobo Milionário e os três porquinhos – Eduardo Coelho – Ed. Mais Ativos
9- O Talismã do Tibet – Anna Flora – Editora FTD

*Opção de venda de livros no colégio, diretamente com as editoras no dia 06/02/2018. O
responsável deverá comparecer na escola para compra com os representantes.
Obs.:
1- Este material deverá ser entregue até o primeiro dia de aula;
2 – Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e a série do aluno;
3 – Os cadernos e livros encapados com plástico ou contact (para maior durabilidade) com nome na frente;
4 – Todo o material do ano anterior poderá ser reaproveitado, desde que se encontre em bom estado;
5 – O material (lápis, borracha, apontador, etc; deverá ser reposto ao longo do ano sempre que necessário;
6 - Sugerimos material de boa qualidade pela sua maior durabilidade (cadernos, lápis, apontadores,
tesouras, canetinhas).
7 – Dê preferência para caderno de capa dura pela maior durabilidade da capa. (cadernos de capa dura, não
há necessidade de encapar)

Continua...
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2018
4º ano (complementar)
Observações importantes, leia atentamente.
1 – Este material deverá ser entregue por completo. NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS
INCOMPLETOS.
A entrega deverá ser feita nos dias 29 ou 30/01/2018, no horário das 8h às 11h ou das
14h às 17h sendo que o responsável pelo aluno deverá permanecer junto à funcionária do Colégio para
conferência dos materiais. Não sendo permitido deixar os materiais sem a conferência. Exija na hora da
entrega dos materiais o comprovante de entrega.
2 – Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e a série do aluno;

3 – Como opção, os Srs. Pais poderão optar por pagar a taxa de material complementar no valor
de R$ 130,00 - dividido em 02 parcelas de R$ 65,00 (1º semestre e 2º semestre), e a escola
providenciará este material.
01 agenda personalizada Colégio Engler ou similar (comprada na escola)
01 caixa de massa de modelar soft 12 cores
01 rolo de fita crepe larga (50x50)
Durex colorido (12x10) – 01 verde e 01 amarelo
01 caixa de giz de cera curto – 15 cores
01 bloco colorido criativo 325mmx235mm – 120g/m2 (32 folhas)
02 folhas de cartolina branca
02 folhas de color set AZUL
02 folhas de papel crepom ROXO
03 folhas de Eva 600x400x2mm ROXO
01 folha de EVA glitter ROXO
01 folha de papel laminado PRATA
02 folhas de papel Kraft
01 folha de celofane AZUL
500 folhas de sulfite branca
01 pasta com grampo de trilho de papelão (VERMELHA)
01 pincel (chato) nº 12
01 caixa de cola colorida com 06 cores
01 caixa de tempera guache fantasia glitter com 6 cores
01 vidro de tinta de tecido 37 ml. - ROXO
02 lixas d’agua (01 grossa e 01 fina)
01 tinta dimensional 3D glitter - 35 ml.
01 revista para recorte
01 caixa de sapatos encapada com contact vermelho
04 grampos de trilho
03 refis de cola quente fino
10 folhas de almaço
01 pacote de 500g de argila branca para modelagem

ENTREGA DA LISTA DE MATERIAL:
29 ou 30/01/2018
DAS 8h às 11h ou das 14h às 17h.

