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1 caderno pautado A4 com margem
1 caderno quadriculado A4 com margem
1 caderno pautado A5 com margem
1 caderno quadriculado A5 com margem
1 capa de arquivo com duas argolas A4 (lombada larga)
5 micas
1 apara-lápis com reservatório
2 lápis de carvão HB2
2 borrachas
1 esferográfica azul, 1 verde e 1 vermelha
1 caixa de lápis de cor de boa qualidade
1 caixa de cores de feltro
1 tesoura de bicos redondos
3 tubos de cola líquida UHU
1 portefólio com 10 micas
1 compasso de boa qualidade
1 régua graduada com 20 cm
1 dicionário básico da Língua Portuguesa
1 bloco de desenho A4
1 bloco de desenho A3
3 cartolinas pretas e 2 coloridas
meia resma de papel branco A4
1caderneta do aluno (1.ºCiclo)

Nota:
Todo o material deve vir devidamente identificado.
O material do ano anterior que se encontra em bom estado pode ser reutilizado.
O material das Atividades de Enriquecimento Curricular deve vir
devidamente identificado e entregue ao professor responsável pela atividade.

ATIVIDADES DER ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

LISTA DE MATERIAL DE EXPRESSÃO PLÁSTICA PARA O 4º ANO









2 cartolinas pretas
1 caixa de cores de cera
1 caixa de lápis de cor
1 caixa de marcadores de feltro
2 colas líquidas médias
50 folhas de papel de fotocópia (trazer dentro de uma mica)
1 tubo pequeno (120 ml) de tinta acrílica (cor à escolha)
1 capa de elásticos de tamanho A4 (do ano anterior)
Nota:
 Deverá trazer sempre para as aulas de Expressão Plástica dentro
do estojo: lápis, borracha, apara-lápis e tesoura
 Deverá utilizar todo o material do ano anterior em bom
estado: cores de cera, lápis de cor, marcadores de feltro e a
capa de elásticos.

LISTA DE MATERIAL PARA A BIBLIOTECA

4º ano



1 cartolina de qualquer cor
1cola líquida

LISTA DE MATERIAL – INGLÊS

4.º Ano




1 tubo de cola UHU pequeno
uma cartolina vermelha
Manual de Inglês “Let’s Rock” - Porto Editora – 4ºano + livro de fichas

