
 

LISTA DE MATERIAL 2021- 4º ano 

 

Entrega dos materiais: 17 e 18/01/2022 

INÍCIO DAS AULAS: 

INTEGRAL: 19/01/2022 - FUNDAMENTAL:02/02/2022 

 

FICAR COM O ALUNO NA MOCHILA 

 

1 caderno universitários de 10 matérias; 

2 Cadernos universitários de 1 matéria; 

1 caderno de caligrafia; 

1 Caderno de Desenho com margem 50 folhas; 

1 estojo;  

2 lápis pretos nº 2; 

2 borrachas brancas e macias; 

1 régua plástica de 30 cm; 

1 apontador com depósito; 

1 tesoura sem ponta média (*Mundial ou 

Tramontina); 

2 colas líquidas e 2 colas bastões; 

1 caixa de lápis de cor (12 cores); 

1 caixa de guache 12 cores; 
1 estojo de Canetinhas hidrográficas (12 cores); 

1 pasta elástico fina;  

1 caneta azul, 1 preta e 1 vermelha; 

1 Marca texto; 

1 Calculadora Simples; 

1 Dicionário Aurélio (Português); 

1 avental para pintura; 

1 tela para pintura 30X42; 

 

Atenção: Todo o material deverá ser 

identificado individualmente. 

 

 Os materiais pessoais devem ser 

repostos sempre que necessário. 
 

 

 

ENTREGAR NO COLÉGIO: 

 

500 folhas de papel sulfite branco A4 *(CHAMEX ou 

REPORT); 

100 folhas de sulfite colorido; 

1 pacote de folha canson; 

1 pacote de papel Lumiere; 

1 fita crepe; 

1 fita dupla face (fina) 

2 folhas de crepom (1 laranja e 1 amarela) 

4 Envelopes Brancos A4; 

4 saquinhos plásticos A4; 

1 papel cartão preto; 

2 cartolinas brancas; 

2 folhas de color set; (1 laranja e 1 amarela); 

2 placas EVA glitter (1 preto,1 azul) 

3 placas de EVA (1 preto, 1 verdes e1 azul); 

10 folhas de almaço; 

4 refis de cola bastão; 

 

 

 

Atenção: Todo o material deverá ser 

identificado individualmente/ nome completo 

e turma na sacola. 
 

 

 

NÃO COBRAMOS TAXAS ADICIONAIS! 
 

MATERIAL DE HIGIENE – PERÍODO INTEGRAL 
  

Nécessaire contendo: 1 creme dental, 1 escova de dentes com proteção, toalhinha de mão. 

 

Todos os itens deverão estar identificados com nome completo do aluno. 

 

Visite o nosso site: www.colegiointellectus-sp.com.br  I face: Colégio Intellectus – SP 

http://www.colegiointellectus-sp.com.br/

