
 

 

Lista de Material 2022 – 4º Ano do Ensino Fundamental I 

Escrita – Desenho – Pintura 

10 lápis pretos nº 2  
01 caixa de lápis de cor 24 cores 
02 canetas marca texto amarelo 
01 Apontador plástico com depósito 
01 estojo de hidrográfica com 12 cores, manter na caixa 
02 borrachas brancas  
01 estojo  
02 tubos de cola branca 45g 
04 tubos de cola bastão 40 g 
01 tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado 
01 régua de 30cm em acrílico (etiquetada com o nome) 
01 caixa de giz para lousa branco anti-alérgico 
 

Cadernos 

04 cadernos brochurões capa dura com 98 folhas – amarelo com margem 

01 caderno capa dura ¼ amarelo – 98 folhas 

01 caderno Quadriculado Universitário espiral capa dura 1X1 

02 blocos ECOCORES dobradura – Recorte – colagem 

02 folhas de EVA 

01 caderno de desenho pequeno capa dura 

 

Pastas 

01 pasta de plástico com elástico amarela  

 

 

Outros – FAVOR NÃO ETIQUETAR OS ENVELOPES/SACOS 

12 sacos plásticos – grosso, tamanho ofício com 4 furos 

12 envelopes pardos tamanho A4 

 

Arte 

Os materiais de Arte serão solicitados ao longo do ano letivo. 

01 caderno cartografia e desenho capa dura com 96 folhas 
01 pasta catálogo preta com 50 plásticos (somente alunos novos) 
 
Música 

01 flauta doce Yamaha – Germânica (Hering, Dolphin, RMV) 

 

Material Exclusivo para os alunos (as) do Período Integral 

05 lápis pretos nº 2 
01 Apontador plástico com depósito 
01 borracha branca 
01 estojo 
01 tubo de cola branca 45g 



02 tubos de cola bastão 40 g 
50 palitos de sorvete 
1 revista para recorte 

01 caixas de lápis de cor 12 cores 
01 estojo de hidrográfica com 12 cores– manter na caixa 
01 caixa de cola colorida – 06 cores – manter na caixa 
01 caixa de cola gliter – 06 cores – manter na caixa 
02 folhas de EVA (50 X 70 cm) 

02 cartolinas 

01 papel cartão 

01 papel color set 

01 papel crepom 

01 pote de glitter (3g) 

01 pote de lantejoula (3g) 

01 Gibi 

01 revista para recorte 

01 livro de história infantil 

01 caixa de pintura dedo – 6 cores 

01 pincel tamanho 12 (meninas), 10(meninos). 

01 jogo do material dourado. 

01 jogo pedagógico (leitura – escrita-/ números-tabuada- memória). 

100 palitos de sorvete 

01 saquinho palitos de churrasco 

01 fita crepe 

01 fita dupla face 

01 caneta para quadro branco WBM-7. 

 

Material de uso pessoal devidamente identificado – Higiene e Descanso  

1 garrafinha de água 

1 Escova de dente e creme dental dentro de um estojo separado para este fim 

1 pote de lenço umedecido 

1 travesseirinho/almofada  

1 par de chinelo 

1 caixa de lenço de papel 

1 tapetinho (pilates) para dormir 

 

 
OBSERVAÇÃO – Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente e etiquetado com o nome 

e a série do aluno. Todos os lápis e canetinhas deverão ser etiquetados um por um.  

Livros – 1º e 2º Semestre 

*Sistema Mackenzie de Ensino – Crescer em Sabedoria – Venda no Ponto Colegial 

Disciplinas: Português, Matemática, Ciências, Geografia e História 

Ensino Religioso: Série Caráter (ACSI) – Aprendendo a Pensar (material anual) 

Inglês: Kids Web – Volume 3 – Editora Richmond – Nova Edição (material anual)  

*Os livros do Mackenzie do 2º Semestre estarão disponíveis para venda no mês de julho no Ponto Colegial. 



Escola da Inteligência: Relações Saudáveis – 3º Ano – Ensino Fundamental I (parte 1 – 1º Semestre); (parte 

2 – 2º Semestre). O material será vendido na escola; 

Território da Leitura: As informações sobre a compra do projeto serão dadas no início do ano letivo 


