Lista de Materiais – 2022

4º ano do Ensino Fundamental

Esta é a lista de materiais necessários para 2022. As professoras e os professores se organizarão de forma a
iniciar a utilização dos materiais a partir do primeiro dia de aula, 1 de fevereiro. Solicitamos que esse prazo
seja respeitado para um bom início do trabalho coletivo.
Material de estojo
* 3 lápis pretos nº 2
* 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
* 1 apontador c/ depósito
* 1 borracha macia
* 1 conjunto de canetas hidrocor (12 cores)

* 1 caneta marca-texto (qualquer cor)
* 1 calculadora simples
* 1 tesoura pequena com ponta arredondada
* 1 tubo de cola bastão
* 1 régua de 30 cm (para ficar na escola)

Observação: solicitamos que estes materiais sejam repostos sempre que necessário.
Material específico da série
●
2 cadernos universitários com espiral, capa dura, pautados, 50 folhas (Português, História, Geografia
e Ciências).
●
1 caderno tipo universitário, capa dura, quadriculado “pedagógico” (1cm x 1cm), 100 folhas
(Matemática).
●
4 pastas de plástico finas tamanho A4, com ferragem simples, tipo “Romeu e Julieta” (arquivo de
lições e Inglês).
●
2 pastas de plástico finas, tamanho A4, com elástico para fechar (lição de casa e Música).
●
1 garrafa de plástico ou de outro material resistente à queda, com tampa, para que as crianças
mantenham na mochila com água potável.
Observações:
A escola se responsabilizará por providenciar e distribuir para as alunas e os alunos uma agenda para uso
diário e um caderno de Artes; os valores relativos à agenda e aos cadernos serão cobrados na taxa de
material. Os alunos e alunas novas receberão também o caderno de Ciências.
Recomendamos que, se possível, providenciem cadernos com folhas não picotadas.
Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano conforme o andamento do trabalho.
Sobre o uso e cuidados com o material
●
Todos os pertences das crianças devem vir marcados com nome completo e série em lugar
aparente.
●
Pastas, cadernos e materiais de estojo podem ser reaproveitados de um ano para o outro e
repostos apenas quando necessário. A reutilização destes itens, se em boas condições, é incentivada pela
escola com a intenção de evitar consumo desnecessário e ensinar os alunos a reaproveitarem materiais.
●
Caderno de Ciências – continuaremos usando o mesmo caderno do 3º ano.

