
 

COLÉGIO SANTA CLARA 

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO LETIVO 2023 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

 

           Prezados Pais/ Responsáveis  

           Paz e Bem!  

O Colégio Santa Clara, ciente da importância da educação voltada para a cidadania, 

apresenta a lista do material que será utilizado em 2023 como complemento do trabalho realizado 

junto aos alunos sobre a responsabilidade pela conservação e uso racional dos recursos naturais.  

Nesse contexto, solicitamos que os alunos possam reaproveitar qualquer material em bom 

estado e de acordo com as especificações da lista, inclusive cadernos. O uso do mesmo caderno 

do ano anterior, quando possível, favorece o olhar do aluno sobre o processo de aprendizagem, 

além de poder consultar e comparar registros anteriores.  
 

 
Quant. 

DESCRIÇÃO 
ATENÇÃO: Os materiais abaixo devem ser repostos, sempre que necessário. 
Os cadernos devem ser etiquetados por fora, identificados com nome completo 
do(a) aluno(a) e do componente curricular (matéria). 

1 Pacote de papel sulfite A4, branco, 500 folhas 

1 
Caderno universitário, capa dura ou plástica (por ser mais leve), espiral 96 folhas, não 
destacáveis, com margem e sem desenhos nas bordas – para Língua Portuguesa  

1 
Caderno universitário quadriculado (1 cm x 1cm), capa dura ou plástica, espiral 96 
folhas, não destacáveis, com margem – para Matemática  

4 
Cadernos universitários de 48 folhas, com margem e sem desenhos nas bordas (um 
para 1 para Geografia e História, 1 Ciências, 1 Inglês e 1 Filosofia) 

1 
Caderno de Estudos, modelo de livre escolha (pode ser o mesmo do ano de 2022). 
Alunos novos podem utilizar um caderno que já tenham. 

1 Caderno, pequeno, brochura, capa dura, com 96 folhas, para Ensino Religioso 

2 Revistas em quadrinhos novas 

1  Calculadora simples 

1 
Papel Color Set - 48 x 66 cm - escolher entre as cores: verde, vermelha, azul, preta ou 
amarela 

1  Bloco Color Plus ou Canson colorido - A3 para as meninas e A4 para os meninos 

5 Sacos plásticos A4 (avulsos) com 4 furos 

1  Bloquinho de Post-it 38 x 50 cm colorido 

1  Folha de EVA colorida 

1 Agenda escolar 2023 simples 

1 
 

Pasta Catálogo ofício, com 14 sacos plásticos fixos, com etiquetas escritas: 

• 1º Saquinho - Ficha de Atividades  
• 2º Saquinho - Jornal JOCA 
• 3º Saquinho - Língua Portuguesa 
• 4º Saquinho - Matemática 
• 5º Saquinho - Ciências 
• 6º Saquinho - História  
• 7º Saquinho - Geografia 

• 8º Saquinho - Inglês 
• 9º Saquinho - Informática 
• 10º Saquinho - Ensino Religioso 
• 11º Saquinho -  Filosofia 
• 12º Saquinho - 1º Trim. provas e A.A  
• 13º Saquinho - 2º Trim. provas e A.A  
• 14º Saquinho - 3º Trim. provas e A.A 

    ATENÇÃO: Os materiais abaixo devem ser repostos, sempre que necessário 

1 Corretivo em fita 

3 Lápis preto 2B 

1 Apontador com reservatório 

1  Borracha de boa qualidade 



1 Caneta esferográfica verde 

1 Régua de 15 cm  

2 Canetas marca-texto (uma amarela e outra de cor diferente) 

1 Tubo de cola bastão grande 

1 Tesoura, sem ponta, com o nome gravado 

1 Caixa de lápis de cor aquarelável, de 24 cores 

1 Jogo de canetinhas hidrocor, com 12 cores 

1 
Caneta hidrográfica preta de 1,0 mm - ponta porosa - média (Sugestão: marca Faber 
Castell) 

ARTES - materiais de uso pessoal - Os materiais devem estar na mochila nos dias das 
aulas de Artes 
Estojo completo: o mesmo usado em sala de aula. 

1 

Caderno de desenho horizontal, sem margem, de capa dura, espiral, com 48 folhas, 

tamanho A4, etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e o ano/série (pode ser o mesmo 

do ano de 2022). 

1 Caixa de lápis de cor aquarelável, com 24 cores, a mesma usada em sala de aula. 

1 Fita crepe e 1 fita dupla face 

1  Caixa de massa de modelar com 6 unidades, 90 gramas, de qualquer tipo. 

1 Lápis grafite 6B 

Material coletivo : 1 bloco de papel Canson, tamanho A4, branco, de 140g/m2 (entregar 

para Prof. Mel) 

Materiais extras serão solicitados no decorrer das aulas de Artes, de acordo com o 

desenvolvimento dos trabalhos.  

 


