
LISTA DE MATERIAL 4º ANO – 2023

MATERIAL DE USO PESSOAL   (IDENTIFICADO COM O NOME DO ESTUDANTE)

• Agenda padronizada da SETREM (fornecida pela Escola);

• 1 garrafinha para água;

• 1 caderno grande, SEM ESPIRAL, 96 folhas, capa dura - com margem;

• 4 cadernos pequenos, SEM ESPIRAL, 48 folhas, capa dura, para componentes curriculares: Ensino

Religioso, Alemão, Espanhol e Inglês (podem ser do ano anterior);

• 1 caderno pautado (tamanho grande) para Música (pode ser ano anterior);

• 1 caderno de caligrafia (pode ser do ano anterior);

• 1 flauta YAMAHA;

• 1 estojo contendo: 3 lápis de escrever, apontador, borracha, 2 colas (líquida e bastão), tesoura, 1 caneta

colorida e 1 caneta marca texto;

• 1 caixa de lápis de cor (estojo do estudante);

• 1 bloco de rascunho;

• 1 régua 30 cm;

• 1 pasta para folhas A4;

• 1 post-it;

MATERIAL DE USO COLETIVO

• 2 folha de E.V.A. (azul, vermelho com glitter);

• 2 cartolina;

• 5 folhas de papel quadriculado;

• 1 gibi;

• 2 folhas de e.v.a sem estampa: preto e bege claro;

• 2 folhas de e.v.a com glitter: dourado e vermelho;

• 1 caneta permanente (preta ou colorida);

• 2 bastões de cola quente (grosso);

• 1 plástico celofane - cores variadas;

• 2 m de TNT - cores de preferência;



• 1 argila;

Obs.: Colocar tudo em uma caixa ou sacola com identificação.

MATERIAL PARA ARTE

- uso individual (precisa estar identificado e colocado em uma sacola ou caixa separada)

● 1 caderno de desenho grande, sem folhas de seda; (pode ser usado o mesmo do ano anterior);

● 1 avental de plástico (pode ser usado o mesmo do ano anterior);

● 1 tela de pintura (tamanho ofício/ A4 ou menor).

- uso coletivo

● 1 prato de papel/papelão pequeno - não laminado;

● 1 pacote de palito de picolé;

● 1 saquinho de lantejoulas grandes qualquer cor;

● 20 cm de tecido estampado(sugestão: tricoline, popeline);

● 3 metros de fitas mimosas- qualquer cor;

● 1 tubo de tinta guache cor: laranja;

● 1 revista para recorte;

● 1 pincel nº4;

● 1 bisnaga de tinta acrílica cor: laranja;

Obs.: Colocar tudo em uma caixa ou sacola com identificação.

LEMBRETE: o material coletivo e material de Educação Artística deverá ser entregue para a professora da

classe no dia da Reunião de Pais ou responsáveis, dia 10 de fevereiro de 2023, às 19 horas, no auditório.

14/02 - Início das aulas

LIVROS

LIVROS - Sistema de Ensino Bernoulli, de inglês, espanhol e alemão devem ser comprados diretamente na

tesouraria da SETREM, de 19 de dezembro de 2022 a 24 de janeiro de 2023. Os livros serão encaminhados para a

escola sem custo de frete e entregues no primeiro dia de aula. Os livros que forem adquiridos fora deste período

terão o acréscimo do valor do frete.

● Livro de Inglês NEXT STATION Student 's - Book - livro 3.

● Coleção Bernoulli 2 volumes (4 livros por volume).

● Livro Lola y Leo Paso a Paso. Libro del alumno con MP3-3.



● Kursbuch e Arbeitsbuch Do ist Paula 2

Obs: Durante o ano será realizado a compra 1 livro paradidático (Literatura Infantil)

UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR

1. Conforme cláusula décima quinta, do contrato de matrícula, do Ensino Fundamental e Médio, o/a

contratante está ciente da obrigatoriedade DIÁRIA, em todos os turnos e atividades de aula, do uso do

uniforme escolar por parte do/a estudante, bem como, da aquisição de todo material escolar exigido,

assumindo inteira responsabilidade por qualquer fato que venha a prejudicar o/a estudante pelo não

cumprimento desta obrigação. O uniforme escolar e o material escolar devem ser adquiridos pelo/a

contratante.

2. Nossa escola não possui convênio com nenhuma papelaria/livraria.

3. A escola oferece modelos de uniformes, que podem ser adquiridos através da/s Empresa/s abaixo:

● Squema Sports – Rua Padre Cacique, 990 – próximo à Estação Rodoviária de Três de Maio – fone:

3535-8166.

● Darcillery Comércio de Modas Ltda. Rua Padre Cacique, 439 - (55) 3535 – 3688.


