LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 - 4º ANO
- 01 Caixa de lápis de cor com 24 cores
- 06 lápis pretos nº 2
- 03 canetas esferográficas (1 preta, 1 azul e 1 vermelha)
- 01 apontador plástico com depósito
- 01 estojo de canetas hidrográficas com 12 cores
- 01 caneta marca texto
- 01 corretivo (repor sempre que necessário)
- 01 tesoura sem ponta com nome
- 01 régua 30 cm
- 01 borracha
- 01 cola bastão (repor sempre que necessário)
- 01 tubo de cola branca pequeno
- 01 Dicionário Português/Inglês e Inglês/Português
- 01 Dicionário de Língua Portuguesa
- 01 Calculadora Simples
- 01 Garrafa para água
- 03 Cadernos universitários capa dura com 100 folhas (01 para Português, 01
para Matemática e Ciências, 01 para História e Geografia)
- 01 pasta de elástico fina (para guardar as atividades de Inglês).
Este material deve ser entregue para a professora na primeira semana de
aula, numa sacola, com o nome do aluno.
- 500 folhas de sulfite A4
- 100 folhas de sulfite colorido
- 01 rolo de fita crepe
- 10 sacos plásticos para sulfite (para arquivar provas e trabalhos)

Material para as aulas de Arte
- 01 folha de color set verde
- 01 folha EVA amarelo
- 01 folha de EVA com gliter dourado
- 01 folha de EVA com gliter preto
- 01 folha de papel crepon qualquer cor
- 01 cartolina qualquer cor
- 01 caderno de desenho grande capa flexível
- 01 estojo de tinta aquarela com 12 cores

- 01 pasta maleta qualquer cor
- 01 flanela
- 01 camiseta com mangas (usada) para proteger o uniforme nas aulas de arte.

MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO
- Cadernos Pedagógicos do Sistema Anglo – 4 cadernos, 1 apostila de Arte,
material do Bilingual Program English Stars. Este material será adquirido na
escola.
LEITURA EXTRACLASSE
1º Trimestre
O menino maluquinho

•
•
•

Autor: Ziraldo
ISBN-13 : 978-506055106
Editora : Melhoramentos

•

Autor: Maria Clara Machado

•

ISBN-13 : 978-8520922224

•

Editora : Nova Fronteira

•

Autor: Marcia Abreu

•

ISBN-13 : 978-8516098483

•

Editora : Moderna

2º Trimestre
Pluft, o fantasminha

Leitura de Férias
Vovô Gagá

3º Trimestre
O fantástico mistério de Feiurinha

•
•
•

Autor: Pedro bandeira
SBN-13 : 978-8516063177
Editora : Moderna

OBSERVAÇÕES
1 – Identificar todo o material com o nome completo e ano do aluno.
2 - Caso seja necessário, serão solicitados materiais complementares para uso nas
aulas de Arte.
3 – O uso do uniforme é obrigatório a partir do 1º dia de aula.
4 – Data prevista para início do ano letivo 24/01/2022.

