
  

ESCOLA INTERATIVA – UM PASSO IMPORTANTE, UM SALTO NA VIDA. 

 

Unidade Centro – Rua Coronel Joaquim Costa – 183, Centro | Fones – (35) 3551-7649 e (35) 98858-2941  

Unidade Nova Floresta – Av. Dr. Esmerino Ribeiro do Valle Filho, 91 – Nova Floresta. Fones - (35) 3552-5029 e (35) 

98858-1055 | Guaxupé - MG 

E-mail: interativaunf@yahoo.com.br | Site: www.interativaguaxupe.com.br |                  Facebook - Instagram: /interativagxp 

LISTA DE MATERIAL 

4° Ano | Fundamental I – 2019 
 

 

 
Material de Artes: 

10 cartolinas brancas  

01 pote de tinta guache (preto) 

01 caneta esferográfica preta ou azul 

 
Material da Mochila: (não precisa ser entregue)        Material que deve ser entregue: 

01 estojo                                                                    02 folhas de papel crepom (cores variadas)

01 tubo grande de cola líquida 

01 tesoura 

01 minidicionário de Português 

01 dicionário de Inglês 

04 cadernos grandes brochura 96 folhas 

(Português, Matemática, Ciências, História 

e Geografia (juntos), evite margens com 

desenhos) 

02 cadernos grandes brochura 48 folhas 

(Filosofia e Inglês) 

01 caderno brochura pequeno 48 folhas 

(Para Casa) 

01 caderno de cartografia (Geometria)  

02 lápis de escrita  

01 bloco grande pautado 

01 pasta fina de plástico com elástico   

01 pasta preta com 50 plásticos  

02 cartolinas brancas 

800 folhas papel sulfite A4 branco 

01 pen drive no mínimo 2G 

02 folhas de papel kraft 

01 pasta pequena de plástico contendo 

material para Geometria: 01 transferidor 

180º, 01 esquadro 60x16cm, 01 régua 

transparente 15cm, 01 compasso com 

trava e grafite e 01 lixa de unha (pode ser 

do ano anterior)

01 jogo de canetinhas 

01 régua de 30 cm 

01 caixa de lápis de cor com 12 unidades 

01 borracha macia 

01 apontador com depósito 

 
Observações: Os materiais do ano anterior, inclusive cadernos que estejam em bom estado, 
podem ser usados novamente. 
 

Reunião: dia 01/02/2019 às 07h15min. 
Início das aulas: 04/02/2019. 
Etiquetar todos os materiais e entregar nos dias 31/01 e 01/02/19. 

Os nomes dos livros para biblioteca de sala serão entregues pela professora na reunião de 
pais, os mesmos serão devolvidos no final do ano. 

 


