
 
 
 

 
 

 
 
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 
Ensino Fundamental 2020 

- 4° Ano - 
 

MATERIAIS USADOS E EM BOM ESTADO PODEM SER REUTILIZADOS. 
DURANTE O ANO, SOLICITAREMOS A REPOSIÇÃO DE ITENS EM CASO DE NECESSIDADE. 

 
 

 
4 Cadernos de 96  folhas  
2 Cadernos pequenos de 48 folhas 
(Inglês e Música ode usar o do ano 
anterior) 
*1 Bloco para rascunho (tamanho A4) 
*1 Pasta arquivo com folhas de plástico 
(Produção Textual) 
*50 Folhas de ofício  
*50 Folhas de desenho (máximo 150 gm) 
*30 Folhas A3 de desenho 
*2 Blocos de folha colorida (sugestão 
Arca de Noé) 
*5 Sacos plásticos transparentes (A4) 
1 Estojo simples 
1 Lápis preto apontado 
1 Régua de 30 cm  
1 Régua de 15 cm  
1 Borracha  
*1 Tubo de cola líquida  
1 Tubo de cola bastão 
*1 Cola 3D 
1 Tesoura pequena sem ponta  
1 Caixa de giz de cera 
1 Estojo de canetinhas hidrocor 
1 Caixa de Lápis de cor 
1 Apontador 
*2 Gibis ( que tenha em casa para 
*leitura) 
*2 Revistas (para recorte) – Veja, Caras... 

*6 Prendedores de madeira 
*1 Caixa de cola colorida e 1 gliter 
*Tempera, pincel 
*Caixa de camisa para guardar materiais 
de arte, dura /altura máxima 10 cm 
*2 Massa de modelar macia de 12 
*1 Caixa de fósforo pequena(com os 
palitos) 
*50 palitos para sorvete (cru ou coloridos) 
*1 Rolo de barbante pequeno 
*Papel crepon nas cores verde, azul, 
vermelho, amarelo e marrom 
*1 Dicionário para Língua Portuguesa, 
atualizado de acordo com a reforma 
ortográfica 

*4 Folhas de EVA (vermelho, amarelo, 
azul, verde)  
*1Pacote de lantejoulas 
*2 Rolos de Fita durex coloridas 
*5 Envelopes Tamanho carta 
*3 folhas quadriculadas  
*1 Bandeja de isopor aprox.: 23x18cm 
 1 Argila  
2 Pacotes de massinha de E.V.A 
 1 Pasta de elástico para a mochila 
*1 pacote de folhas de ofício coloridas 
(4 cores juntas) 
 

*2 Cartolinas branca 
 
Obs.: todo material deve vir devidamente identificado com o nome do aluno, desde 
o primeiro dia de aula. 
 
*Materiais com o asterisco devem ser entregues no dia 14/02 para a professora, 
demais materiais deverão ficar na mochila do aluno. 
  
* 1 Livro Autor na Escola ( será adquirido durante o ano escolar) 

José de Carli, 850 – B. Universitário 
FONE/FAX (54) 3204 5300  

 95041-290 - Caxias do Sul-RS  
www.colegiosjbcaxias.com.br  

 

 

http://www.colegiosjbcaxias.com.br/


Importante: alguns materiais podem ser solicitados durante o ano. 
 
Caderno de caligrafia será solicitado individualmente caso necessário no início do ano 
letivo pela professora. 
 
*Podem ser utilizados os cadernos de Inglês e Música do ano anterior. 
 
 

Material Didático – Pedagógico 
 

O Colégio São João Batista trabalha com o material didático do Sistema de Ensino 
Positivo. 

Ele se divide em quatro volumes (dois no 1° semestre e dois no 2° semestre). O 
mesmo é adquirido no momento da matrícula e entregue ao aluno. 

  
 

Uniforme do Colégio – Uso Obrigatório 
 
O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula, e todas as roupas 

devem ser identificadas de maneira permanente. 

Compõem o uniforme: 
 

 tênis 

 abrigo do colégio 

 camiseta do colégio (branca, azul marinho, azul claro, amarela e vermelha) 

 bermuda do colégio 

 jaquetão (a ser vestido sobre outra peça do uniforme) 

 jaqueta de malha do colégio 

 moletom do colégio (azul marinho e vermelho) 

 colete acolchoado (azul marinho) 

 saia-calça apenas para crianças até o 2°ano 
 

 

ONDE COMPRAR 
 

 

CONFECÇÕES VEZZARO   

Rua Borges de Medeiros, 42 - Bairro Centro 

(esquina com a Av. São João) 

Ao lado do Campo do Juventude e Mato Sartori 

Fone: (54) 3223 2640 
 

VINATA UNIFORMES ESCOLARES 

Rua Alfredo Chaves, 1484 - Bairro Centro 

Entre as ruas Tronca e Sarmento Leite 

Fone: (54) 3222 0388 
 

 

 

 



CONFECÇÕES BERTONI 

Rua Antônio Ribeiro Mendes, 2355 - Bairro Santa Catarina 

Próximo ao mercado Andreazza Sta. Catarina 

Fone: (54) 3224 2771 

  

VESTUALLE CONFECÇÕES 

Rua Fortunato Fadaneli, 131 - Bairro Universitário 

Fones: (54) 3221 1670 e (54) 9187 6907 

 
 
 
 
 


