LISTA DE MATERIAIS 2022| 4º ANOS
Materiais de uso individual (mochila)
Esse material é de uso individual e deverá vir identificado com o nome completo do estudante,
devendo estar no interior da MOCHILA.
Quantidade
01
01
01
01
02
03
01
01
01
01
01
02
01
06
01
01
01
01

Descrição
Agenda (fornecida pela escola).
Garrafinha para água (identificada com caneta permanente).
Estojo (com duas ou três divisórias).
Borracha.
Lápis preto.
Canetas esferográficas (sugestão de cores: azul, preta e vermelha).
Apontador com aparador.
Tesoura com ponta arredondada.
Cola bastão (pequena).
Régua transparente (30 cm).
Conjunto de lápis de cor (12 cores/dentro do estojo).
Marca texto (cor de sua preferência).
Conjunto de canetinha hidrocor (12 cores -fina/ dentro do estojo).
Cadernos de aula com espiral (grande / 96 folhas – matemática e educação financeira,
ciências, história, geografia, ensino religioso, português e redação).
Caderno de inglês (pequeno).
Caderno de caligrafia (grande).
Lancheira (opcional).
Dicionário de Língua Portuguesa.

Materiais para ficar na sala de aula
Os materiais devem vir dentro de uma caixa organizadora transparente devidamente identificada
com o nome e turma do estudante.
Quantidade
01
01
01
01
01
01
01
01

Descrição
Fita crepe 3M (larga).
Pacote de folha A4 colorida (100 folhas).
Rolo de barbante (pequeno).
Pacote de folha para desenho (A4- 180g).
Pacote de papel fotográfico A4.
Pacote de prendedor de madeira.
Caneta de tecido (sugestão de cores: azul, preta e vermelha).
Caneta permanente (sugestão de cores: azul, preta e vermelha).

Materiais para o componente curricular de Artes
O material deverá vir identificado com o nome completo do estudante.
Quantidade
01
01
01
01
01
01
01

Descrição
Rolinho de tinta.
Pote grande de tinta guache (250ml) PRETA (MENINOS), BRANCA (MENINAS).
Pacote de papel toalha.
Rolo de fita crepe 3M (larga).
Pacote de folha A3 (gramatura acima de 100), com 20 folhas.
Caderno de desenho.
Tela de pintura 20x30.

Livros Paradidáticos
Os livros paradidáticos serão destinados às leituras obrigatórias durante o ano letivo. Os mesmos
serão utilizados em sala de aula no decorrer do ano letivo.
Título: Reinações
de Narizinho.
Autora: Monteiro
Lobato.
Editora: Autêntica.

Título: Fábulas de Esopo.
Autora: Jean de La Fontaine.
Editora: Scipione.

Título: A coisa.
Autora: Ruth Rocha.
Editora: Salamandra.

O material didático (Sistema de Ensino Anglo) será fornecido pelo colégio, no primeiro dia de aula.

Datas importantes
●
●
●
●

Início do ano letivo: 14/02/2022.
Horário das aulas: Das 13h25min às 17h50min.
Entrega dos Materiais: Dia 10/02 (quinta-feira), das 14h às 17h, nas respectivas salas de aula (por
ordem de chegada).
Avaliação Diagnóstica (somente para os estudantes novos): A avaliação será realizada no dia 11/02
(sexta-feira), às 14h, no colégio.

Uniforme Escolar
O uniforme é completo e de uso obrigatório em todo o período escolar, podendo ser adquirido na loja de
uniforme. Todo uniforme deverá estar identificado com o nome completo do estudante.
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis adequado é obrigatório.
LOJA: Iriart Uniformes.
TELEFONE: (55) 3223-5940.
LOJA VIRTUAL: https://iriartuniformes.com/
ENDEREÇO: R. Duque de Caxias, 3292 - Nossa Sra. de Lourdes.

