
1 estojo
2 apontadores com depósito
4 borrachas brancas
4 lápis grafite
1 conjunto de canetinha com 12 cores
1 caixa de lápis de cor com 24 cores
4 tubos de cola bastão
1 tubo de cola branca líquida
2 canetas marca texto
4 cadernos de brochura de 96 folhas (1 caderno fica reserva)
2 pastas ofício com grampo plástico 340x245 mm e com 10 saquinhos dentro (para o bilíngue)
1 régua de 30cm
1 kit sólido geométrico
1 ábaco vertical
1 pasta polionda azul ou amarela
1 caneta esferográfica azul
1 caneta esferográfica vermelha
1 caneta esferográfica preta
1 calculadora simples
1 mini dicionário
1 Atlas
1 caneta retroprojetor preta
1 pincel médio
1 camiseta usada com nome para pintura
1 flauta doce soprano Germânica – Yamaha Yrs-23

Lista de materiais 2022

YEAR 4 / 4º ANO

Material de uso pessoal
(Entregar em sacola separada, com identificação)

Os materiais podem ser entregues na Secretaria da escola de 17 a 25 de janeiro, das 9h às 17h.



2 cartolinas brancas
2 cartolinas amarelas
2 folhas de color set vermelhas
2 folhas de color set verdes
2 folhas de color set marrom
2 folhas de color set azuis
2 folhas de papel cartão preto
1 folha de papel cartão azul
1 pote de guache 250ml vermelho
1 tela para pintura 20x30
1 caixa de tinta relevo
10 saquinhos plásticos ofício – tamanho A4
1 rolo de fita de cetim vermelha- estreita
1 rolo de fita cetim vermelha -larga
4 envelopes pardos tamanho A4
1 pacote color set liso

YEAR 4 / 4º ANO

Material – desenvolvimento de criatividade
(Esse material deverá ser entregue em outra sacola, com identificação)

Os materiais podem ser entregues na Secretaria da escola de 17 a 25 de janeiro, das 9h às 17h.
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