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Q4 
 

BÁSICO 
1 caderno A4, pautado, sem argolas 
1 caderno A4, quadriculado, sem argolas  
1 dossier A4 – lombada larga – 2 argolas 
100 folhas quadriculadas A4 
2 capas catálogo (portefólio) com 100 micas (as mesmas, com os conteúdos entregues no ano 
passado) – caso um dos portefólios esteja cheio, trazer um novo 
1 capa de elásticos A4 (para andar sempre na mochila)* 
2 lápis N.2 HB* 
2 borrachas brancas* 
1 afia com reservatório* 
1 régua de 20 cm* 
2 tubos de cola 
1 conjunto de canetas de feltro, com estojo* 
1 conjunto de lápis de cor, com estojo* 
1 tesoura * 
1 esferográfica azul e esferográficas coloridas (preta, vermelha, verde, ...) 
1 embalagem de canetas de ponta fina (fineliner)* 
 

INGLÊS 
1 dicionário Português /Inglês- Inglês/ Português (o mesmo do ano passado) 
1 capa de elásticos A4 
1 capa de plástico A4, com 40 micas (pasta de portefólio)  
 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO PLÁSTICA 
1 embalagem de canetas de feltro dentro de um estojo – 24 ou mais cores (Staedtler ou Giotto) 
1 embalagem de lápis de cor (macio, de preferência Caran D’Ache gama escolar, ou Staedtler) 
1 embalagem de lápis de cera (Caran D’Ache ou Neocolor) 
1 esquadro de 16 cm e 45⁰ 
1 transferidor* 
1 compasso 
2 lápis N.1 – B 
1 bloco de papel cavalinho A4* 
1 caneta preta, tipo rollerball (F ou M) 
1 régua 50 cm 
 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL 
1 caderno de música A5 (o mesmo do ano passado) 
Flauta (a mesma do ano passado) 
 

EDUCAÇÃO CÍVICA / EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 
1 caderno pautado A4 (o mesmo do ano passado que ficou guardado na escola) 
 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA 
1 fato de treino 
1 fato de ginástica 
Ténis adequados à prática desportiva 
 

NOTAS 
Todos os livros serão fornecidos pelo colégio e debitados na mensalidade. 

Todo o material deve vir devidamente identificado. 
* Material para uso nas diferentes áreas. 

Estes estojos deverão andar sempre na mochila. 


