
4ºANO -  ENSINO FUNDAMENTAL I 
Material Escolar – 2021 

 
NOTA: Todo o material deverá vir identificado com o nome do aluno e ser entregue no dia 
10/02/2021 (quarta-feira)  das 8h às 11h30min e das 13h15min às 17h na sala de aula. 
 

• quatro cadernos grandes (96 folhas), sem espiral, capa dura, com margem (sendo 2 com capa lisa) 

• um caderno grande (96 folhas), sem espiral, capa dura, com margem (será utilizado nas aulas de Inglês do 4º ao 9º ano) 

• um caderno grande (48 folhas), sem espiral, capa dura, com margem (será utilizado nas aulas de Filosofia do 4º e 5º ano) 

• um caderno pequeno (48 folhas), sem espiral 

• um dicionário – Língua Portuguesa  

• uma pasta com elástico tamanho ofício 

• três sacos plásticos (para folhas) tamanho A4 

• um estojo grande com duas repartições 

• sete lápis grafite 

• duas canetas esferográficas na cor azul e três canetas esferográficas coloridas 

• duas canetas de retroprojetor 2.0 coloridas e uma caneta gel 

• uma caneta ball frixion (tinta apagável) na cor azul 

• duas caixas de camisa reforçadas ou forradas com papel contact 

• uma tesoura sem ponta  

• duas borrachas brancas macias  

• um apontador  

• uma caixa de lápis de cor  

• uma caixa de giz de cera curto 

• uma régua de 30 cm, transparente e dura 

• quatro tubos de cola branca pequenos 

• dois tubos de cola dimensional 3D color (uma gliter e uma metallic) 

• uma caixa de tinta guache  

• um pincel chato n°4 e outro n°10 

• um metro de papel contact transparente 

• dois pacotes  de papel sulfite 60 tamanho A4  

• um pacote de folhas color set tamanho A4 

• um pacote de creative paper lumi paper tamanho A4 

• uma folha de EVA com glitter 

• um jogo adequado para idade 

• duas revistas de história em quadrinhos (gibi)  

• um guardanapo de mesa para lanche 

• um guarda-chuva pequeno identificado 

• uma revista para recorte e jornais 

• um fone de ouvido auricular P2 padrão para celular (o mesmo utilizado no ano anterior) 

• uma caixa acrílica transparente com seis divisórias, tamanho 14x10cm 

• seis unidades de bolachas em MDF (cor cru) para porta copos, tamanho 8x8cm 

• uma sacola de papel pardo 18X9X22cm 

• um saco para presente 20x29cm 

• um saco para presente 15x22cm 

 
Livros:  
BRANCO, Samuel Murgel. Passeio por dentro da Terra. Ed: Moderna. 
Kid’s Box 3 Updated 2 Edition – Pupil’s book / Activity Book 
 
Vestuário Padrão - Disponível na Loja da URI (prédio 7 ao lado da central de cópias) 

Respeito – Amizade - Excelência 


