
                  COLÉGIO DRUMMOND 
    MATERIAIS SUPLEMENTARES INDIVIDUAIS - 2020 
 

 
4º ANO

ENTREGAR NO COLÉGIO 
• 01 agenda 2020, grande com 1 folha inteira por dia,  
  medida mínima: 13 cm x 20 cm 
• 03 folhas de EVA marrom 
• 200 folhas de papel sulfite A4 branco (Arte) 
• 04 gibis em bom estado (biblioteca de sala) 
• 01 bloco de papel canson A4 
• 02 folhas de papel cartão laranja 
• 06 folhas de papel seda amarelo 
• 03 folhas de papel crepom vinho 
• 01 rolinho de barbante colorido(Artes) 
• 01 rolo de fita crepe (Artes)  
• 01 calculadora simples 
• 02 vidros grandes de guache verde 
• 01 vidro de tinta acrílica azul 
• 02 panos para limpeza de pincéis 
• 01 caixa de clipes (pequena) 
• 01 caixa de massa de modelar 
• 01 pacote de gesso 
• 02 folhas de papel pardo 
• 01 rolinho de espuma para pintura 
• 02 potes grandes de tinta guache (verde folha e branco) 
• 01 tubo de cola tenaz 110g 
  

DEIXAR NA MOCHILA 
• 01 caderno de 10 matérias para Ciências, História, 

Geografia, Inglês e Filosofia 
• 01 caderno de caligrafia grande de capa dura com pauta de 

3 milímetros (usar o do ano anterior) 
• 02 cadernos universitários (100 folhas) para Português e 

Matemática 
• 01 caderno capa dura brochura (50 folhas) para Xadrez 

(continuar usando o do ano anterior) 
• 01 atlas geográfico simples (usar o do ano anterior) 
• 01 caixa de lápis de cor – 12 cores 
• 01 caixa de canetinhas hidrocor 
• 1 caneta permanente preta 
• 01 marca texto amarelo 
• 01 caneta esferográfica azul e uma vermelha 
• 01 estojo duplo ou triplo 
• 01 pasta com elástico para uso comum 
• 01 apontador plástico com depósito 
• 01 tesoura sem ponta de boa qualidade (para canhoto 

adquirir tesoura especial)  
• 01 régua (30 cm) 
• 01 dicionário Aurélio 
• 02 borrachas macias 
• 02 lápis pretos nº2 
• 01 transferidor 180º 
• 01 tubo de cola bastão 40 g 
• 01 tubo de cola tenaz 110 g 
• 01 pasta com elástico 
 
 
 

LIVROS PARA O 1º SEMESTRE 
 
1º - As Aventuras do Avião Vermelho 
  Autor: Érico Veríssimo 
  Editora: Companhia das Letrinhas 
2º - Fábulas do mundo todo 
  Autor: Bem Alex 
  Editora Melhoramentos 
 
LIVROS PARA O 2º SEMESTRE 
 
3º - As narrativas preferidas de um contador de          

Histórias  
  Autor: Ilan Brenmam 
  Editora DCL 
4º - Laranja-pêra, couve-manteiga  
  Autora: Maria Amália Camargo & André Neves 
  Editora Girafinha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo o material suplementar deverá ser etiquetado e 
entregue até 22 de janeiro, das 9h às 11:30h ou das 
13h às 17h, na sala 416 do bloco 4.  
Na entrega, o material será conferido na presença 
do responsável. 
 
 
 
Início das aulas: 03 de fevereiro de 2020 
 
 


