
 

Colégio Básico de Campinas  

Lista de Material Individual 2022 

Turma: 4º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais 
 

Srs. pais, 

Nesta lista constam somente os itens que serão utilizados individualmente pelos 

alunos. 
 

A) MATERIAL DE USO INDIVIDUAL QUE DEVERÁ SER ETIQUETADO E ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA 

DE AULA: 
 

• 1 estojo 

• canetas esferográficas em várias cores (menos verde) 
• 1 caneta corretiva 
• 3 lápis preto n° 2 

• 1 caneta marca texto amarela 
• 1 caneta Grip Fine Pen (ponta fina) na cor preta 

• 1 borracha macia 

• 1 apontador com depósito 
• 1 estojo de canetinhas – 12 cores 
• 1 estojo de lápis de cor – 24 cores 

• 1 tesoura sem ponta 

• 2 tubos de cola bastão de 40 gramas – tamanho grande 

• 1 tubo de cola branca – 90 gramas 

• 1 régua de 30cm acrílica 
• 1 pasta catálogo com 50 plásticos 

• 2 pastas finas de plástico com elástico (Música e Tarefa de Casa) 

• 1 monobloco para fichário pautado 

• 1 tela para pintura no tamanho 20X30cm 

• 1 calculadora simples 

• 3 cadernos brochurão capa dura (96 folhas) – não pode ser espiral 
• 1 caderno de cartografia e desenho espiral capa dura 80 folhas 
• 1 flauta doce Yamaha Germânica 

(Os itens deverão ser repostos sempre que necessário). 

 

B) LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS QUE SERÃO TRABALHADOS AO LONGO DO ANO LETIVO E 
TAMBÉM DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRIMEIRO DIA DE AULA: 

 

 

 

 

 
 

ROSÁRIO, Pedro Sales; PEREZ, José Carlos Nunez; GONZÁLEZ-PIENDA, Júlio Antonio. As 

Travessuras do Amarelo. Editora Adonis. 
 

 

 

 
 

 

FURNARI, Eva. O segredo do violinista. Editora Moderna. 



 

 

 

 

 
SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas Básico. Edição atualizada e ampliada. Editora Ática. 

 

 

 

 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário Aurélio – O dicionário da Língua 

Portuguesa. Editora Positivo, 2011 (revisado segundo a nova ortografia). 

 

 

  

Livro didático de Inglês: 

Next Station Four 

Students Book, Workbook e CLIL. 

Autores: Amanda Cant e Mary Charrington 

Editora: Macmillan Education 
  

 

Observações: 
➢ A Agenda Escolar será padronizada e fornecida pelo Colégio. 

➢ A professora informará, através da agenda, quando for necessária a reposição de algum material. 

➢ Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome do aluno, principalmente cadernos e livros. 

➢ A sugestão de algumas marcas se refere à preocupação com a qualidade do produto, porém a escolha é 

facultada a cada família. 

➢ Os livros paradidáticos do segundo semestre letivo serão solicitados no final de junho. 

 


