Lista de Material para 2022 – 4º ANO EF/9 anos
Todo o material escolar deverá ser entregue no
dia 02 de fevereiro na recepção da escola
(identificado com o nome do aluno e turma)
Área do conhecimento
Língua Portuguesa

Material necessário
01 mini dicionário da Língua Portuguesa (nova ortografia, sugestão
Michaelis ou Aurélio)

01 caderno brochura grande capa dura 96 fls para atividades
(sugestão de capa na cor azul)

Língua Inglesa
Artes

01 livro de literatura infanto-juvenil, nível de 4º Ano
01 caderno de caligrafia pequeno (sugestão de capa na cor azul)
01 caderno brochura grande 48 fls (sugestão de capa na cor azul)
01 rolo de papel crepom verde
01 folha de cartolina branca
02 metros de papel contact transparente
01 caneta para retroprojetor ponta média
05 metros de TNT preto
01 pincel grande chato nº 8 ou 10
200 folhas de papel sulfite branco A4
01 bloco criativo Romitec com 32 folhas
01 bloco Canson Desenho A4 colorido 140g
01 bloco Canson A3 branco 140g

Matemática

01 caderno grande quadriculado 1cm x 1cm (sugestão de capa na cor azul)
01 calculadora
01 ábaco vertical (aberto)

Para utilização em
todas as áreas

01 caderno de desenho grande capa dura (sugestão de capa na cor azul)
01 pasta brasil
01 pasta com grampo (produção textual)
01 atlas geográfico escolar
01 apontador com depósito
01 penal / estojo com zíper
01 régua de 30cm (resistente)
01 tesoura sem ponta com nome do aluno gravado (Mundial ou
Tramontina)

02 borrachas
01 corretivo
01 tubo de cola Tenaz ou Faber Castell 110g
05 lápis de escrever preto nº 2 – Faber Castell
01 caneta marca texto
01 cx giz de cera 12 ou 15 cores (fino)
01 cx lápis de cor grande (24 cores)
01 estojo de caneta hidrocor 12 cores
02 canetas esferográficas azul
01 caneta colorida

Material de cuidados de
higiene pessoal

01 lancheira térmica para seus lanches em período curricular
01 nécessaire com escova de dentes com capa + escova ou pente de
cabelos e amarradores de cabelo (deverá estar todos os dias na mochila)
01 repelente para insetos OFF Spray
01 protetor solar FPS 30
01 garrafinha de água para uso diário
01 frasco pequeno de álcool gel 70% para uso individual
06 máscaras (identificadas com nome e embalagem para máscaras limpas e sujas
identificadas)

Material de contraturno
Turma: CTT - EF - 4 VESP

01 caderno brochura grande 48 folhas para atividades de reforço escolar
(na cor azul)
01 gibi
01 pote de massinha soft 150g.
01 kit de forminhas para massinha de modelar
05 metros de TNT azul claro

Observações:
❖ Diariamente na mochila deve constar lápis de escrever, borracha, lápis de cor, cola e tesoura.
❖ Material individual deverá ser identificado, com nome do aluno e turma.
❖ As marcas citadas são apenas sugestões e preferências.
Livros Didáticos: deverão ser retirados no dia 02 de fevereiro no colégio.
❖ As apostilas do Sistema de Ensino Anglo
❖ Líder em Mim
❖ Material Wizard
Início das aulas:
❖ Dia: 07 de fevereiro de 2022 (segunda-feira).
Agenda virtual Unimestre (APP Unimestre):
❖ Este é o meio de comunicação oficial do Colégio Excelsior. Portanto, fiquem atentos aos envios de
recados pelo APP Unimestre. Caso se tenha dúvidas quanto a instalação e acesso (login e senha),
favor entrar em contato com a secretaria escolar.
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