
Lista de Materiais 2022 

 

 

 

 

Fundamental I – 4º ano 
Livros de leitura: (vendido na escola com data limite)  

1º trimestre - Pare no P da poesia. Autora: Elza Beatriz 

2º trimestre - Em Angola tem? No Brasil também. Autor: Rogério Andrade 

3º trimestre - Sumaúma, mãe das árvores: Uma história da floresta amazônica. Autora: 

Lynne Cherry 

 

Materiais de uso pessoal (ficar na mochila)  
● 01 estojo com zíper contendo: lápis de escrever, borracha, apontador 

●  lápis de cor (sugestão Caras & Cores - Faber Castell),  

● 02 colas bastão 

● 01 tesoura de boa qualidade com nome do aluno gravado 

● 01 caixa de canetinha hidrocor com 12 cores 

● 01 cola líquida  

● 01 pasta de plástico (fina) c/elástico 

● 01 caneta marca texto (verde ou amarela) 

● 01 caneta azul/01 caneta vermelha/01 caneta preta 

● 01 régua em acrílico 30 cm 

● 01 régua geométrica 

● 01 caderno (universitário capa dura com 100 folhas) 

 

Entregar na escola  
● 200 folhas de papel sulfite – A4 (branco) 

● 1 bloco de papel colorido criativo canson  

● 01 bloco de papel canson 

● 01 fita dupla face 

● 01 durex grande 

● 02 folhas de e.v.a  

● 02 folhas de e.v.a com glitter   

● 02 collor set (preto) 

● 01 collor set decorado 

● 02 cartolinas brancas 

● 01 pincel chato nº 16 

● 05 sacos plásticos  

 

ATENÇÃO: 

Todo material de uso pessoal deverá ser reposto pelos responsáveis no decorrer do ano. 

Eventualmente, poderão ser solicitados materiais diversos. 

 

Os materiais coletivos podem ser entregues na escola a partir do dia 20/01/2022.  

Pedimos que evitem entregar no 1º dia de aula. 

   

Início das aulas: 26 de janeiro 2022 

O uso do uniforme é obrigatório, desde o 1º dia de aula. 

 

1º reunião de pais: 21/01 

Enviaremos o horário próximo da data. 


