
                   

   
 

 
 

 
 

 

MATERIAL PARA DISCIPLINAS DIVERSAS 

 03 cadernos tipo espiral, com margens 
* capa dura – 96 folhas, sendo 1 para: Português, Matemática e Redação, 1 para: 
Ciências e Ensino Religioso e 1 para: História e Geografia 

Estojo para uso diário contendo: 
 lápis preto nº 02, borracha macia, apontador com lixeira, 01 tubo de cola do tipo bastão 

(pequeno), grifa textos, caneta esferográfica azul, preta e vermelha. 
 01 tesoura sem ponta 
 01 régua plástica de 30 cm. 

 01 pasta plástica, fina, com elástico com aba no tamanho ofício fina ( 235 x 335 mm) 
para guardar as fichas de atividades 

MATERIAL PARA ARTE 

 01 caixa de giz de cera 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 caixa de pintura a dedo 

 01 folha de color set 

 01 pincel (chato) nº 02 

 01 caderno de desenho sem margem A4, espiral com 48 folhas 

MATERIAL PARA INGLÊS 

 01 Mini dicionário – Inglês/Português 

 01 caderno tipo brochurão (grande) com margens, capa dura 48 folhas na cor desejada. 
Poderá ser o mesmo caderno utilizado no ano anterior. 

ATENÇÃO! 
REUNIÃO DE PAIS EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO 
29/01/2022- SÁBADO 
Turmas da Manhã: 8h às 9h 
Turmas da Tarde: 10h às 11h 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

LISTA DE MATERIAL  - 2022 
 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL    

  Srs. Pais ou Responsáveis, 
 

              Os materiais descritos abaixo são de uso pessoal e deverão ser 

etiquetados com nome do(a) aluno(a) 

 
      Para viabilizar e complementar as atividades desenvolvidas durante o ano letivo de 2022,            
solicitamos os seguintes materiais: 
 
   LIVRO DE INGLÊS:  

      STANDFOR EVOLUTION- TAKE OFF- STUDENT HANDBOOK PRIMARY LEVEL 4 -3 classes a week     
  MATERIAL DIDÁTICO INTEGRADO DE DISCIPLINAS: 
  SISTEMA DE ENSINO COC by PERSON 

          Os  livros serão comercializados pela empresa A6, através da “Lista 
de Material Online”. Os pais poderão fazer a compra via online, pelo site: 
www.listadematerialonline.com.br 

 

http://www.listadematerialonline.com.br/

