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RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022 - 4º ANO 

 

Senhores pais, sejam bem vindos! Solicitamos atenção para alguns itens relativos aos materiais: 

 Os materiais solicitados deverão ser enviados no primeiro dia de aula. Todo material 
deverá ser identificado com nome completo do aluno, ano escolar e turma.  

 Os materiais não identificados serão devolvidos ao aluno para identificação. 

 Não receberemos materiais no dia da reunião de pais. 

 Os uniformes deverão ser identificados com caneta de tecido para que fique 
permanente. 

 Recomendamos o uso de mochilas pequenas e compatíveis com o tamanho da criança. 
É proibido o uso de malas tipo mochila por serem grandes e de difícil acomodação em 
sala de aula e transporte. 

 Devido a necessidade do aluno se hidratar e não ficar saindo da sala de aula, é 
obrigatório o uso de uma garrafinha de água (squeeze), que deverá ser enviada todos 
os dias. 

 O uso do uniforme completo é obrigatório. O agasalho de frio deve ser adquirido ou 
encomendado com antecedência. (Calidad confecção – Fone: 3229 -2003).  

 É proibido o uso de chinelos, croc’s ou similares. Por segurança dos nossos alunos, 
recomendamos o uso de tênis todos os dias, pois nosso espaço externo é bem amplo. 

 Nas aulas de Educação Física é obrigatório o uso de tênis. 

 

Material individual 

01 caderno tipo brochurão capa dura 96 folhas – com margem e sem desenhos internos (Pode ser 
que seja necessário outro caderno no 2ºsemestre) 

01 pastas finas com elástico da preferência do aluno 

01 flauta doce – Modelo: Germânica (sugestão: Yamaha) 

01 bloco pautado para fichário com 96 folhas (folhas de fichário) 

Os itens abaixo deverão constar no estojo do aluno e serem repostos sempre que necessário, 
cabendo ao aluno e a família essa verificação durante todo o ano: 

02 lápis pretos de boa qualidade 

01 borracha macia 

01 régua 30 cm 

01 tubo de cola grande 

01 estojo de canetinhas hidrocor de boa qualidade 

01 caixa de lápis de cor de boa qualidade 

01 apontador com depósito 

01 tesoura sem ponta de boa qualidade 

01 caneta fluorescente marca-texto amarela 

 

Livro didático (poderá ser adquiridos no Colégio até o término do estoque). 

Picture Dictionary - Longaman Children's (capa azul) - Editora: PEARSON – ISBN 9789620052330 
(ficará em casa para os estudos diários) 


