
 

 

LISTA DE MATERIAIS 4º ANO - 2022 

 

-Alunos novos: os materiais deverão ser entregues na primeira entrevista com os pais, que será 

agendada pela escola.    

-Alunos rematriculados:  os materiais deverão ser entregues durante a primeira semana de fevereiro, 

na recepção do Colégio.  

-Todos os materiais do ano anterior que estiverem em boas condições poderão ser reaproveitados.  

-Todos os materiais e peças do uniforme deverão estar identificados com o nome do aluno.  

 

 

MATERIAIS: 

  

-  1 tesoura sem ponta. 

-  2 estojos (um para materiais de uso diário e outro para canetinhas). 

-  1 caixa de lápis de cor.  

-  1 jogo de canetinhas.  

-  1 tubo de cola líquida (40g).  

-  1 tubo de cola bastão. 

-  2 lápis de escrever ou lapiseira a partir de 0,7 mm.  

-  1 apontador com lixeira.  

-  2 borrachas brancas. 

-  1 caneta esferográfica (azul ou preta). 

-  1 marcador de texto na cor amarela. 

-  1 caderno para caligrafia com linhas finas.  

-  2 cadernos grandes, espiral, capa dura, 48 folhas para as aulas de Línguas Espanhola e 

Inglesa.  

-  1 caderno grande, espiral, capa dura (96 folhas).  

-  2 pastas plásticas finas, transparentes e com elásticos.  

-  2 caixas de camisas para arquivamento de materiais.  

-  2 tubos de repelente de insetos em spray.  

-  1 tubo de protetor solar.  

-  1 pacote de lenços umedecidos.  

-  1 caixa de lenços de papel, com 50 unidades. 

-  1 copo de plástico reutilizável, de qualquer modelo. 

 - 1 par de botas de borracha (no mínimo um número maior que o aluno/a aluna usa).  Será  
    realizada uma Feirinha de uniformes e botinhas usadas nas primeiras semanas de aula.  A  
    bota poderá ser entregue depois. 
- 1 capa de chuva reutilizável.  

 

  

 

 



 

 

O aluno deverá trazer diariamente para a escola: 

• 1 garrafa de água, identificada com o nome do aluno, higienizada e com água. 

• 1 toalha para o lanche. 

•  1 colherinha ou garfo de metal, quando necessário para o lanche. 

 

Além da máscara do rosto, mais 2 máscaras para troca durante a tarde. Para as aulas de Educação 

Física, trazer uma máscara descartável. Um saquinho com as máscaras limpas e outro para 

guardar as máscaras usadas (quando forem de pano). 

  

  

Livros de Inglês:  

• Guess  What! 4 Student 's Book - American  

• Guess What! 4 Workbook With Online Resources - American.  

Editora Cambridge (versão americana). Ano: 2015. 1ª Edição.  

Aquisição pelo site: https://www.disal.com.br/logosofico   

 

  

Literatura Infantil:  Samuel Murgel Branco. Passeio por dentro da Terra.  Editora Moderna. 

Edição 2011. 

  

Dicionários: (podem ser os mesmos do ano anterior)   

-1 minidicionário de Português. Sugestão: Aurélio, Editoras Positivo, Houaiss ou Moderna. 

-1 minidicionário de Inglês. Sugestão: Editoras Cambridge ou Oxford. 

-1 minidicionário de Espanhol. Sugestão: Editoras Santillana ou Señas. 

 

 

Material didático/Projeto Kinesys: 
Aquisição pelo site: www.keniel.com.br   
 

 
Empresas credenciadas para venda de uniformes:  

• Weikki Confecções – 3322 2593 

• Casulo Confecções – 984015937 
 
 

*Sugestão de modelo de capa de chuva:  
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