
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2023 -GUANHÃES 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - 4º Ano 
 

Parte A 

Material para ficar na mochila 

 02 cadernos brochura, 96 folhas de capa dura 

(Português/Matemática)  

 01 caderno brochura 48 folhas (Ficha literária)  

 01 agenda ou caderno pequeno para recados. (sem 

espiral) 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) identificados. 

04 lápis pretos 

 01 apontador com depósitos 02 borrachas brancas 

 01 tesoura sem ponta 01 vidro de cola branca 

 01 caneta marca-texto (amarela) 

 01 régua de 30 cm (resistente, sem ser de 

alumínio) 01 jogo de canetinhas finas (12 cores) 

Material para ser entegue ao professor 

 02 folhas de papel foto adesivo 

 02 folhas de papel  fotográfico 

 01 capa para encadernação / espiral  20 mm 

 01 pasta plástica transparente com elástico (A4 ) 

 Tinta plástica acrilex 6 cores 

Parte B 

 01 pacote de eco cores fluorescente 

 01 rolo de fita dupla face largo  

 01 rolo de durex  largo 

 01 folha de EVA liso 

 01 folha de EVA com gliter 

 01 folha de EVA felpudo 

 folhas de papel color set (1 lisa e 1 estampada)  

 

ENTREGA DOS MATERIAIS PARTE A E B 

 

TODOS OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES EM                        UMA SACOLA GRANDE COM NOME. 

Dia: 3 0 / 0 1 / 2 0 2 3  e  3 1 / 0 1 / 2 0 2 3  

Horário: 13h às 17h 

Local: sala de aula do seu/sua filho (a). 

 
Primeira reunião de pais novatos       

Dia: 31/01/2023 

Horário: 18h30 

Local: Auditório da escola. 

 
Observações: 

•Outros materiais didáticos ou paradidáticos poderão ser solicitados durante o ano letivo, conforme a 

necessidade dos projetos a serem desenvolvidos. 

•Não estão incluídas no material as lembranças das datas especiais. 

•O uso  do   uniforme   é   obrigatório.   Gentileza 

identificar as peças com nome para evitar perda.

 

Unidade Lavras (MG) 
Praça Doutor Augusto Silva, 616 – Centro - Lavras - MG,  

37200-000 

 

Unidade Guanhães (MG) 
Rua Wantuil Caldeira, 544 - Expansão - MG,  

39740-000 

 


