
 

Lista de Materiais 

           4º Ano - 2021 

MATERIAL DE USO PESSOAL: 

 01 caderno universitário (espiral) capa dura 10 
matérias 

 03 lápis pretos nº 02 com borracha na ponta 

 02 borrachas brancas 

 01 apontador com depósito 

 01 tesoura pequena sem ponta – (sugestão 
Tramontina) 

 03 tubos de cola bastão 40g (Pritt) 

 01 tubo cola branca líquida 40g (Acrilex) 

 01 caixa de lápis de cor com 24 cores ou mais 

 01 estojo de canetinhas grossas hidrocor 24 
cores 

 01 caixa de giz de cera grosso 12 cores 

 01 régua 30 cm 

 01 Kit de réguas geométricas 

 01 transferidor 360º 

 01 pasta fina de elástico na cor branca (para 
guardar na mochila) 

 01 Pasta Catálogo transparente azul com, no 
mínimo, 10 plásticos. 

 10 sacos plásticos (grossos) transparentes com 
furos (tamanho ofício) 

 01 estojo escolar 

 01 caneta esferográfica de cada cor: azul, verde 
e preta. 

 02 canetas marca texto cor clara 

 01 corretivo de fita ou líquido 

 01 calculadora simples 

 01 dicionário de Português completo (edição 
atualizada – sugestão: Aurélio) 

 01 Atlas Geográfico (ISBN: 978-85376-0206-5) 

 01 dicionário Inglês/Português (sugestão – 
Michaelis/Oxford) 

 01 bloco do Colégio para atividades, que deverá 
ser reposto sempre que necessário (adquirir na 
Secretaria do Colégio) 

 04 cartelas de adesivos (pequenos) com 
motivos infantis 

 02 Gibis da Turma da Mônica Jovem 

 

 MATERIAL DE ARTES (apenas alunos novos) 

 02 telas 20cm X 30cm 

 02 pastas de Modelar Brancas (Sugestão: 
Marca DAS). 

 01 estojo de pastilhas de aquarela escolar 

 01 caixa de giz pastel oleoso 12 cores 

 01 lápis 6B 

 01 caixa de lápis com 12 cores aquareláveis 

 01 camiseta grande velha (com nome do 
aluno) 

 
MATERIAL DE MÚSICA (apenas alunos novos) 
 

 01 flauta doce Yamaha Germânica  

 01 caderno de música universitário com 50 
folhas 
 
 

 
OBS: Aos alunos de anos anteriores, recomendamos a utilização dos materiais do ano passado.

ORIENTAÇÕES: 

 Lembre-se que uma boa organização é o primeiro passo para um melhor aproveitamento. 

 Todos os materiais devem estar devidamente identificados com o nome e ano do aluno. 

 A agenda escolar individual é fornecida pelo Colégio e entregue com o 1º lote de livros. 

 Todo material de uso pessoal deverá ser reposto quando necessário. 

 Sugerimos que seja feita uma consulta no estabelecimento abaixo: 

Papelaria Femapel 

Rua: Antônio Raposo, 46 – Lapa – São Paulo.  

Fone: (11) 3832-1749. E-mail: contato@femapel.com.br 


