
FUNDAÇÃO OSORIO 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / 2023 

 

4° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 



MATERIAL DO ALUNO (Deverá ser trazido na mochila do aluno, no 1º dia de aula) 

 01 Marca texto amarelo      

 01 Estojo escolar 

 04 Lápis n.º 2/HB        

 01 Caneta esferográfica preta 

 01 Borracha        

 01 Apontador com depósito 

 01 Agenda Escolar - página inteira e com data 

 01 Régua de 30 cm de plástico   

 01 Tubo de cola branca (100 g) 

 01 Tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina)  

 01 Caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 Caixa de Pilot grosso (12 cores)     

 01 Bloco tamanho ofício pautado  

 06 Folhas de papel almaço 

 06 Folhas de papel almaço quadriculado 

    01 Caderno brochura de capa dura com 200 folhas (Português) 

 01 Caderno brochura de capa dura com 200 folhas (Matemática) 

 01 Caderno brochura de capa dura com 96 folhas (História) 

 01 Caderno brochura de capa dura com 96 folhas (Geografia) 

 01 Caderno brochura de capa dura com 96 folhas (Ciências) 

 01 Caderno meia pauta – capa dura (48 folhas) – Inglês 

   Atenção: (Não serão aceitos cadernos com espiral) 

  

MATERIAL COLETIVO (Entregar na coordenação com nome aluno, no dia da 1ª Reunião de Responsáveis) 

 01 Resma de papel A4 

 01 Pacote papel “Colorset” (tamanho A4)  

 02 Folhas de papel 40 kg 

 02 Folhas de papel celofane (qualquer cor) 

 01 Pacote de papel mágico 

 02 Folhas de EVA (qualquer cor) 

 01 Tesoura escolar 

  

MATERIAL DE MÚSICA (Individual)  

 01 Flauta Doce Yamaha Germânica – etiquetada com o nome do aluno  

 01 Pasta de elástico Polionda – 4 cm (cor amarela)   

 

MATERIAL DE ARTE 

Individual     

 01 Caderno brochura para desenho com espiral (capa dura)  



 01 Tela 20 X 30 (colocar o nome na parte de trás da tela) 

 01 Avental 

OBS: A pasta amarela, de Música, será utilizada também para as aulas de Arte. 

Coletivo (Deverá ser entregue com nome e turma do aluno, no 1º dia da aula de Arte) 

 01 Pedaço de Papelão 50cm x 50cm  

 01 Pacote papel “Colorset” (tamanho A4)  

 01 Tubo de cola branca pequeno (90g) 

 05 Lápis n. º 2/HB        

 01 Caixa de Pilot grosso (12 cores)  

 01 Caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 Caixa de cola colorida com 6 unidades     

 01 Tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina) 

 01 metro de TNT (qualquer cor) 

 02 Folhas de E.V.A. (qualquer cor) 

 01 Pacote de paetê (qualquer cor) 

 

LIVROS PARA APOIO DIDÁTICO 

 

 

 ESCREVER BEM COM GRAMÁTICA - 4º Ano  

Autor: Laiz Barbosa de Carvalho 

Editora: Saraiva 

ISBN: 9788547213336 

 

 MINIDICIONÁRIO 

Atualizado com a Nova Ortografia  

 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 HISTÓRIAS À BRASILEIRA- Volume 2        •  O MENINO DO DEDO VERDE 

Autor: Ana Maria Machado      Autor: Maurice Druon

Editora: Companhia das Letrinhas     Editora: José Olympio 

ISBN:978-8574062242      ISBN:978-8503013222 

 

 

 

        

 

OBSERVAÇÃO: todo o material individual deverá etiquetado com o nome e a turma do aluno. 

Os cadernos deverão ser encapados e na etiqueta acrescentar a disciplina. 

https://www.estantevirtual.com.br/livros/laiz-barbosa-de-carvalho
https://www.estantevirtual.com.br/editora/saraiva

