
 

 
 

      

 Lista de Material 2021 - 4º ano 
       

       

5 Cadernos -  grande de capa dura verde 48fls      

1 Caderno -  grande de capa dura verde 96fls  Livro de história infantil para a faixa etária 

1 Dicionário de Língua Portuguesa (nova ortografia)  Sugestões de Autores 

1 Dicionário Português/Inglês  

Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, Ruth 
Rocha, Clarice Lispector, Ziraldo, Ricardo 

Azevedo, Marina Colasanti, Elias José, 
Wagner Costa, Giselda Laperta Nocolelis, 

Ganymédes José, Fanny Abramovich, Pedro 
Bloch, Eva Fumari, Miriam Portela, Bartolomeu 
Campos de Queirós, Walcyr Carrasco, Stella 

Carr, Flávia Muniz e Maria José Dupré. 

2 Frascos de cola tenaz 90g  

4 Colas - bastão  20g  

1 Estojo de caneta hidrocor c/12  

1 Caixa de Lápis de cor   

1 Tesoura sem ponta  

8 Lápis preto triangular nº 2  

1 Caneta - azul  

3 Canetas - marca texto amarela      

3 Borrachas  **Encontramos o livro de Inglês nas Livrarias 
Cultura, Saraiva e por encomenda nas livrarias 

da cidade. 
2 Apontadores com depósito  

1 Corretivo - tipo fita ou caneta  

1 Régua 30 cm      

1 Estojo com 3 divisórias  Manter na mochila 

1 Pacote Filipinho color  1 Garrafinha de água 

1 Pasta fina c/ elástico verde      

2 Pastas com grampo verde      

1 Pasta com grampo verde (música)      

1 Caixa de sapato encapada de verde escuro      

1 papel cartão cor: branco      

1 papel cartão cor: vermelho      

1 papel color set cor: preto      

1 papel color set cor: marrom      

1 m Papel Contact transparente      

1 Vidro de tinta squizz dourado      

1 Vidro de tinta PVA branca      

2 Vidro de tinta PVA vermelha      

1 Pincel nº 10      

1 Gibi      

1 Revista Recreio, Ciências Hoje das Crianças ou Nosso 
Amiguinho      

1 Livro de história infantil para a faixa etária      

1 Livro de Inglês Anual - Next Move – 4SB with DVD-ROM + 
WB - Ed. Macmillan        

 

 

Observação 

.  Encontramos o livro de Inglês nas Livrarias Cultura, Saraiva e por encomenda nas livrarias da cidade. Informamos que a Livraria 

Machado de Assis tem parceria com a Macmillan 

· Todo material (incluindo o uniforme) deve ser identificado com nome do aluno. 

· O uso do uniforme completo, camiseta, bermuda, calça com logo do COC e tênis, sendo opcional calça jeans é OBRIGATÓRIO 

diariamente. 

· O material deverá ser entregue, impreterivelmente, de 19 a 21 de janeiro das 8h às 11h para a professora. Após essa data o 

material deverá ser entregue na recepção do COC e não haverá conferência do material, inclusive no primeiro dia de aula. 

· O material de higiene não precisa ser entregue antecipadamente. Deverá ficar na mochila do aluno. 

· Lembramos que não haverá devolução de papéis, caso haja desistência, pois estes são calculados para o uso durante o ano todo. 

. Projeto de Leitura 2021 – 4º ano COC Araraquara  

 

 

 



 

 

 

 

Neste ano, os alunos do 4º e 5º ano farão a leitura obrigatória por bimestre. Será um livro a cada bimestre.  

1º Bimestre: Tarzan e Pingué, Rita Elisa Seda. Editora da Galeria. A saga literária de dois cães" é uma aventura lúdica, com texto 

envolvente que conta a história da amizade de dois cães e suas aventuras repletas de personagens do folclore brasileiro. 

O livro deverá ser encomendado, na secretaria do COC até o dia 20/10, mediante cheque pré-datado no valor de R$ 35,00 para o dia 

20/11. Por ser de uma edição independente, esses livros só serão vendidos na escola. 

 

· Início das aulas – 26/01/2021 

 


