
Material didático – Adesão ao material no ato da matrícula e a primeira remessa será entregue a partir da primeira semana de aula.  

Relação de 
materiais 

 

  

 
 

 
ATENÇÃO:

 

 

 
Colocar nome completo e ano/série em todos os materiais de uso
diário, bem como na agenda, cadernos e livros.

Os materiais de uso diário deverão ser repostos quando necessário. 
Não é permitido o uso de lapiseira, por motivos pedagógicos;  

 Não é permitido o uso de corretivo.

MENINAS MENINOS

- Uso Diário: Camiseta da EIC. Calça 
legging ou moletom 

Não é permitido o uso de short 
e jeans rasgado.

-

 

Aulas de Educação Física: 

 
Camiseta da EIC, legging ou moletom

Jeans (azul ou  preta),
(cor preta). 

 (cor preta). Tênis de qualquer cor.

 

 

 
 

 

- Uso Diário: Camiseta da EIC. Calça 
Jeans  (azul ou  preta)ou moletom 
(cor preta).

Não é permitido o uso de short 
e jeans rasgado.

- Aulas de Educação Física: 
Camiseta da EIC, bermuda ou moletom 
(cor preta). Tênis de qualquer cor.

 
 

  

 

 

 

 

      
 

 
    

 

  

 

01 Pacote de 32 folhas de papel colorido/A4 
(21cm X 29,7cm) - Criativo  - 75g/m2  

 

01 Pacote 05 folhas - estampas variadas - tipo 
Textura  Visual 3 - 180g/m2  

 

01 Bloco de fichário - pequeno  

 

02 Folhas de E.V.A. - liso (branco e azul ) 

 

02 Folhas de cartolinas laminada - (verde e 
dourada)  

 

01 Crepom ( rosa)  

 

01 Pasta ABA com elástico - fina - com nome  

 

02 Gibis - Turma da Mônica 

 

02 Revistas para recortar (exceto Veja, Exame, Isto é) 

 

02 Livros literários de acordo com a faixa etária 
(usados) para Cantinho da Leitura - sala de aula 

 

01 Resma de papel sulfite  A4  
 

ARTE 
01 Caixa tinta guache (6 cores) 
01 Caderno de desenho – grande – capa dura 
01 Pincel chato nº 8 
01 Pincel chato nº 10 
01 Caixa de giz de cera – fino - 12 cores 
01 Pote de glitter  

ADQUIRIR EM LIVRARIAS  
 01 Minidicionário – Scipione/ Aurélio / FTD (Trazer nas 

aulas de Língua Portuguesa)   
 

MATERIAL DE USO DIÁRIO 
TRAZER NO PRIMEIRO DIA DE AULA 

 
01 Mochila 
01 Estojo grande com duas divisórias  
05 Lápis nº 2  
01 Borracha branca com capa   
01 Apontador com reservatório 
01 Caneta esferográfica preta 
01 Tesoura sem ponta – Tipo Mundial ou Tramontina - 
com nome gravado 
01 Cola grande (90g)  
01 Caixa de lápis de cor – 24 cores  
01 Régua 30 cm -transparente - rígida 
02 Marcadores de texto 
01 Jogo de canetinhas coloridas 
01 Toalha higiênica com nome (trazer na mochila)  
01 Garrafinha para água. 
01 Lancheira com 1 guardanapo  

 01 Agenda Escolar –  14cm X 22cm - Para avisos e tarefas 
 
✔  

 

  
 

CADERNOS 
   

06 Cadernos capa dura brochura - (grande – 48 fls) 
01 História / 01 Geografia / 01 Ciências / 01 Ensino Religioso / 01 
Língua Portuguesa / 01 Produção Textual e Registro de Leitura  

 01 cadernos capa dura brochura - (grande – 96 fls) 
Matemática e Raciocínio Lógico.  

 

TRAZER NO 1� DIA 
CONFORME HORÁRIO DE AULA

O

 
Para o melhor rendimento de seu (ua) filho (a) e o bom andamento da turma, 

tenha o material didático completo desde a 1ª semana de aula.

 

é indispensável que ele (a) 

4� ano / Ensino Fundamental 2022o

Obs: Será Entregue pela Escola


	Página 10

