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Lista de Material Escolar  

4º ano do Ensino Fundamental 2022 

 
   
     Srs. Pais/Responsáveis 

     Seguem os itens da lista de material para ano letivo

  *01 atlas escolar geográfico – Ed. Ciranda Cultural (fino) 

*01 dicionário da Língua Portuguesa 

03 cadernos brochura grandes de capa dura verde (100 folhas) 

01 pasta plástica grande de elástico fina (verde) 

01 cola líquida média 

01 cola bastão grande 

*01 régua de plástico de 30 cm 

*01 tesoura sem ponta 

*01 apontador com depósito 

01 caneta marca texto (qualquer cor) 

01 caneta esferográfica azul ou preta 

01 caneta esferográfica vermelha 

01 borracha branca 

02 lápis pretos nº 2 

02 caixas de lenço de papel 

01 estojo de canetinhas hidrográficas com 12 cores 

01 caixa de lápis de cor – 12 cores  

02 gibis 

01 caderno de desenho capa dura verde grande com 50 folhas (Arte) 

  10 sacos plásticos tamanho A4 (com 4 furos) 

02 revistas para recorte 

 

 

 
 

  Observações:  

1)  Os livros didáticos da Rede Pitágoras deverão ser solicitados na secretaria do Colégio.  

2)  A confecção Morathi já dispõe dos modelos de uniforme. Lembramos que o uso do uniforme completo é 
obrigatório desde o primeiro dia de aula. 

3)  Todos os materiais deverão ser identificados. 

4)  Os alunos deverão trazer os materiais no primeiro dia de aula e entregar ao professor de sala. 

5) Alguns materiais serão encaminhados aos pais no período das férias de julho para serem avaliados e 
repostos em agosto. 

6)  Os materiais que estiverem com o (*) poderão ser reaproveitados do ano anterior. 

7)  Serão indicados livros paradidáticos. 
 

Importante: 

Remédios sempre acompanhados da Receita Médica: sempre que preciso, os pais deverão deixar aos 
cuidados da professora os medicamentos, a receita médica e uma solicitação na agenda constando o horário em 
que precisem ser administrados. 

 

Para aula de música: 

*01 Flauta doce, de preferência da marca Yamaha Germânica 
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