
 

LISTA DE MATERIAIS 2022 
4º ANO 

☐ 07 Cadernos grandes de Linguagem - 48 folhas 

☐ 01 Caderno grande de Matemática – 96 folhas (quadriculado 7mm x 7mm) 

☐ 01 Caderno de caligrafia 

☐ 01 Caderno de desenho espiral, com margem - 48 folhas (obrigatório) 

☐ 300 folhas de papel sulfite A4 

☐ 01 Caneta azul (Básica, que não passe para outro lado da folha) 

☐ 01 Caneta preta (Básica, que não passe para outro lado da folha) 

☐ 01 Caneta marca texto 

☐ 02 Gibis para a sala de aula 

☐ 01 Caixa de lápis de cor - 12 cores 

☐ 01 Caixa de canetinha hidrocor - 12 cores 

☐ 01 Caixa de giz de cera estilo lápis - 12 cores (Giz de cera e canetinhas dentro de um estojo com nome) 

☐ 01 Toalhinha para pintura (com o nome) 

☐ 01 pote pequeno de glíter 

☐ 01 Pincel nº14 

☐ 01 Caixa de tinta guache 12 cores 

☐ 02 Potes de massinha de modelar de 250g 

☐ 01 Estojo com 2 divisórias 

☐ 02 lápis de escrever 

☐ 01 Tesoura sem ponta 

☐ 01 Borracha grande branca 

☐ 01 Apontador com reserva 

☐ 01 Pasta fina com elástico 

☐ 01 Régua de 30cm 

☐ 01 Tubo de cola branca (pequeno) 

☐ 01 Garrafinha para água com o nome (uso diário) 

☐ 01 Dicionário de Língua Portuguesa (para quem não o tem) 

☐ 01 Toalhinha com nome, para uso nas aulas de Educação Física. 

☐ 01 Revista para recorte 
 
SISTEMA DE ENSINO FTD 

- 04 Apostilas → Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática e Ciências  

- Apostila de Arte 

- Apostila de Inglês  

- Caderno de Empreendedorismo 

- Caderno Riqueza Cultural Brasileira 

- Livros de Literatura 

OBS: Todo material deverá constar o nome do estudante; 

Uso obrigatório do uniforme; 

A Agenda Escolar será entregue no início das aulas; 

Alguns materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo. 

 

ENTREGA DOS MATERIAIS 

04/02/2022 

No período que seu filho (a) 

estuda 


