Prezados Família (4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS)
A lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano
escolar do seu filho ou sua filha , no decorrer do ano letivo de 2022. Portanto, a entrega do material
coletivo deverá ser feita nos dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2022, no horário em que o aluno ou a
aluna estudará. O material individual será solicitado na primeira semana de aula, para ser organizado
junto a professora nos primeiros dias de aula.
Observações:
1ª As listas abaixo estão de acordo com a Lei Federal 12.886/2013 e a Lei Municipal nº 8689/98;
2ª Todo o material individual e de uso pessoal deverá ser identificado com o nome, ano e turno
do aluno ou da aluna;
3ª O início das aulas acontecerá no dia 24 de janeiro de 2022 (segunda-feira).
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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Blusa usada (para uso nas atividades de pintura durante as aulas de Arte)
Cadernos brochura grande, com 48 folhas (capa dura)
Canetas esferográficas – cor azul ou preta
Corretivo em fita
Escarcela com elástico (fina)
Estojo completo (1 caixa de lápis de cor, 1 caixa de lápis hidrocor, 2 lápis grafite, 1
apontador, 1 borracha, 1 cola em bastão grossa, 1 caixa de lápis de cera)
Pincel marca texto
Régua – 30 cm
Tesoura sem ponta (nome do aluno gravado ou identificado)
Pasta Catálogo - Preto - Com 30 Envelopes Plásticos - (Projeto Giroletras)
Gibis ( Maurício de Sousa)
MATERIAL PARA USO COLETIVO REFERENTE AO PROCESSO
DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO ALUNO
MATERIAL
TIPO DE USO

02

Blocos de papel A3 - 140g /m2 - (cor
branca)

Para confecção de cartões/cartazes em datas
festivas, convites e nas aulas de artes para
releiturade obras e etc.

04

Blocos de papel para desenho
140g/m2 formato A4 210mmx297mm

Para confecção de cartões em datas festivas,
convites e uso de atividades didático-curriculares.

01

Caixa de hidrocor (grosso) com (12
cores)

Para trabalhos individuais de desenho e pintura
feitos nas aulas de Artes (ex: pontilhismo) e datas
comemorativas (Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia
das Mães, etc).

Para trabalhos individuais de pintura feitos nas
aulas de Artes e datas comemorativas (Dia dos
Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc).

01

Caixa de gizão de cera

01

Pacote de papel
(48x66 cm)

01

Pacote de kraft para desenho – A3 (90
g/m2)

Para realizar atividades individuais de grafismo e
arte.

02

Folhas de EVA - (emborrachado)

Para usar em maquetes, cartazes e trabalhos
individuais. (ex: confecção de máscaras pelos
alunos)

01

Revista usada

Para pesquisa de palavras, manchetes e imagens.

02

Pacotes de papel A4 colorido (Color
Card) 120g/m2

02

Pacotes de papel tipo canson color A3

01

Pacote de papel A4 colorido- 75g/m2

Color

set

110g

Para produzir cartazes, placas, jogos, marcadores
de livros, dobraduras, em trabalhos realizados
pelos alunos sobre temáticas do conteúdo
programático de sala de aula e etc.

Para confecção de cartões em datas festivas,
convites, trabalhos de Artes e diversos trabalhos
pedagógicos
Para
confecção
de
cartões
em
datas
festivas,convites.
Para confecção de cartões em datas festivas,
convites, trabalhos de Artes e diversos trabalhos
pedagógicos

01

Pincel chato (cerdas claras) – nº 14,
16 ou 18

A pintura com o uso do pincel possibilita a criança,
ao tocá-lo e fazer movimentos no papel, tela ou
tecido, aprimorar a sua coordenação motora fina,
descobrir novas cores misturando as tintas ao
pintar, desenvolver sua criatividade e imaginação
experimentando novas formas de expressão
através da arte. Sendo assim, consideramos muito
importante empregar o uso de pincéis na dinâmica
das atividades escolares.

02

Pote de tinta têmpera guache, na cor
preto ou branco (250 ml)

Para trabalhos individuais de pintura feitos nas
aulas de Artes, que trabalha com a coordenação
motora, agilidade, ritmo e percepção espacial.

2m

Tecido estampado

01

Canetas para tecido

para usar em trabalhos individuais (produção
pedagógica) feitos em materiais variados, durante
o ano letivo e também em datas comemorativas
(Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães) e em
aulas de artes
Para trabalhos individuais de pintura feitos nas
aulas de Artes e datas comemorativas (Dia dos
Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc).

