
RELAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES 2022 - 4º. ANO 
*Todos os materiais devem ser identificados e entregues na escola, de 17 a 21/01/22. 

Materiais que ficarão guardados no armário, na sala de aula para facilitar as atividades: 
 

★ 01 caderno de capa dura de 48 folhas, grande (sem espiral, de brochura, folha branca): Português; 

★ 01 caderno de capa dura de 48 folhas, grande (sem espiral, de brochura, folha branca): Inglês; 

★ 01 caderno de capa dura de 96 folhas, grande, brochura, capa dura, QUADRICULADO para Matemática; 

★ 01 caderno de capa dura de 96 folhas, grande (sem espiral, de brochura, folha branca): 01 Ciências/ 
Geografia/História/PV; 

★ 01 caderno de desenho, com 48 folhas, capa dura;  

★ 01 caderno pequeno de 50 folhas, para registros das aulas de Música, com PENTAGRAMA; 
TODOS OS CADERNOS DEVERÃO VIR ETIQUETADOS COM NOME DO COLÉGIO, DO ALUNO E TURMA. 

 

★ FLAUTA DOCE GERMÂNICA, para aulas de música (sugestão: YAMAHA);   

★ 01 pincel para guache, chato, cabo longo nº. 815-16; 

★ Suporte plástico transparente, para crachá, com cordão longo para pendurar no pescoço (este crachá será 
usado, em excursões no decorrer do ano e deverá permanecer no colégio); 

★ 15 sacos plásticos transparentes, ofício, 4 furos; 02 caixas de lenço de papel; 

★ 01 folha de EVA Preto + 01 Folha EVA Amarelo + 01 Folha de EVA Laranja; 

★ 01 bloco criativo com estampas A4 c/ 5 cores, 50 FL; 02 pacotes de algodão branco, tipo bola, 100g; 

★ 01 kit Tinta guache escolar com 6 cores(sugestão Acrilex ou Maripel); 

★ 01 pasta tipo Polionda grossa (335x245x55mm) na cor AMARELA; 

★ 02 rolos papel crepom azul claro e 02 rolos papel crepom azul escuro;   

★ Olho Móvel, 50 unidades, 12mm e Olho Móvel, 50 unidades, 18mm; 01 durex largo, 48mm X 40mm. 
 

*Deverá ser providenciado pela família, o livro de caligrafia, para uso anual:  
 

- ESSA MÃOZINHA VAI LONGE 4, Caligrafia / Ensino Fundamental 1, Thayanne Gabryelle/ Vilza Carla (Nova Edição 
- ISBN 978-65-5817-457-8): Editora do Brasil. 2021. 
 

*Deverá ser providenciado pela família para o início das aulas, os seguintes livros paradidáticos: 
 

- "Problemas Boborildos" - autora: Eva Furnari. Editora Moderna. ISBN 978-85-16-07139-4 
 
- “Mamma Mia! História de uma imigrante italiana” – autor: Ricardo Dreguer. Editora Moderna. ISBN 978-85-16-09978-
7 

 

Materiais que devem estar diariamente com os estudantes e que deverão estar devidamente identificados com 
nome e série: 

★ 01 régua transparente 30 cm, resistente; 

★ 01 caixa de giz de cera curto, com 12 ou 15 cores (espessura grossa); 

★ 02 tubos de cola branca líquida, lavável, não tóxica - 110 gr; 

★ 01 mini dicionário da Língua Portuguesa, NOVA ORTOGRAFIA, uso do 2º. ano ao 5º. Ano;  

★ 01 estojo com 12 cores de caneta hidrocor, atóxica; 

★ 01 estojo escolar contendo: 01 borracha macia (de preferência branca), 01 apontador com depósito, 01 tesoura 
sem ponta (cabo preto, de 13 cm);02 lápis pretos - nº. 02 (colocar nome em cada lápis); 01 caneta esferográfica 
azul,  01 caneta esferográfica preta, 01 caneta marca texto e 01 corretivo; 

★ 01 caixa de lápis de cor, com 12 cores; 01 garrafinha para tomar água; 

★ 01 pasta de plástico, com elástico, fina, na cor VERMELHA; 

★ 01 camiseta tamanho G, adulto (mantê-la na mochila); 01 Esquadro 21x45cm plástico cristal; 

★ 03 máscaras para uso diário, acondicionadas em saquinho limpo (repor diariamente) + 1 saquinho para 
acondicionar máscaras sujas (retirar para limpeza, diariamente); 

★ 01 frasco pequeno de álcool em gel (atentar-se à reposição);  01 pano tipo Perfex. 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
- A TAXA DE IMPRESSÃO ANUAL compreende materiais utilizados durante o ano tais como: todas as atividades e 
circulares xerocopiadas, sulfite branco, colorido, além de alguns itens de papelaria, culinária e agenda escolar. 
- PARA 2022 O VALOR SERÁ DE R$ 163,00 e deverá ser pago juntamente com a matrícula. 
- Não nos responsabilizamos por perdas de objetos, materiais ou roupas. Marque o nome no interior de cada peça do 
uniforme com caneta ACRILEX para tecido. 
- Medicamentos deverão ser entregues à professora com as respectivas recomendações por escrito, na agenda. 
- No decorrer do ano serão pedidos materiais específicos para o desenvolvimento de Projetos da turma. 
  

SEJAM TODOS BEM VINDOS! EQUIPE PEDAGÓGICA - INÍCIO DAS AULAS - 27/01/2022 

https://www.google.com/shopping/product/5429551565806302840?q=esquadro&sxsrf=ALeKk02LP0Tjmhg2mUgAuhVnh_YQIuKvSQ:1601641575305&biw=1024&bih=656&prds=epd:8193732146930334732,paur:ClkAsKraXz2h6tTSlxbYzYU260kcmLfn7ItF3xGGD8FuXuZck-agTYd2VImwqbxi-wS77_N87FedCX3wYXorAfUE6fpZCbGSjziQN2cQhiNu6Kng5-glcHxCDRIZAFPVH70f2vXh3maC4QUtyQ6t4A9utkx_2w,prmr:1&sa=X&ved=0ahUKEwiy0tLq85XsAhXoILkGHQj3DawQ8wIImAM


 


