
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 4º ANO 
Um novo conceito de Educação na Cidade de Guarulhos! 

 
 

• 01 cadernos de capa dura grande de 
brochura, 48 folhas 

• 03 cadernos de capa dura grande de 
brochura, 96 folhas 

• 01 jogo de canetas hidrográficas – 12 cores 
• 01 caixa de lápis de cor 
• 05 lápis pretos nº 02 
• 02 borrachas brancas 
• 01 estojo com divisória 
• 01 tesoura sem ponta 
• 01 cola bastão 
• 01 cola líquida grande 
• 01 apontador 
• 01 régua de 30 cm 
• 01 pasta transparente azul fina 
• 01 caneta esferográfica (azul ou preta) 
• 01 caneta marca texto sortido 
• 01 dicionário da língua portuguesa 
• 01 dicionário da língua inglesa 
• 02 pacotes de sulfite A4 com 500 folhas 

• 02 pacotes de folhas de almaço 
• 01 pacote de papel colorido ecocores 
• 01 pacote de papel colorido ecotextura 
• 01 pacote de papel ecocores moldura 
• 02 pacotes de canson branco 
• 05 bastões de cola quente transparente fino 
• 01 metro de contact transparente 
• 02 gibis 
• 01 caneta retroprojetor 
• 01 Agenda de sua preferência  
• 01 cola tecbond 
• 01 fita crepe grossa M3 
• 09 Placas de EVA (marrom, amarelo, verde, 

azul escuro, vermelho, bege, laranja, arco íris 
e um decorado). 

• 05 folhas de e.v.a com brilho cor sortida 
• 05 folhas de e.v.a felpuda cor sortida. 
• 03 caixas de lenço de papel 
• 02 pacotes de lenço umedecido 

 
 

AULAS EXTRACURRICULARES 
Uniforme esportivo para todas as modalidades. 
Uso obrigatório do Kimono azul para o Judô. 
Uso obrigatório do Collant rosa/regata, meia calça rosa e faixa do cabelo rosa para Ballet. 

 
 

HIGIENE PESSOAL 
01 Escova de dente com protetor ( a troca será realizada de 3 em 3 meses) 
01 Creme Dental. 
01 Sabonete Lı́q uido OBSERVAÇÕES: 

02 Caixas (grande) de lenço de papel 
02 Pacotes de lenço umedecido 
01 toalhinha para escovação Meninos : Azul 
01 toalhinha para escovação Meninas: Vermelho 

Todo material deverá ser etiquetado com o nome do aluno. 
-Alguns materiais de artes, culinária e laboratório serão solicitados 
de acordo com a necessidade e com antecedência. 

 
 
 

                          

Visite o site acessando o QRCode que o 

direcionará à Lojinha do Bonvenuto, com 

Kits Personalizados.  
 


