
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2022 – 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
                

Prezados pais, saudações. 
Solicitamos os materiais abaixo relacionados para contribuir com o sucesso do ano letivo de 

2022 no Colégio Regina Pacis. Pedimos que os senhores adquiram os materiais e os deixem na 

papelaria, entregando para a professora do (a) seu/sua filho (a) somente o recibo. Os materiais serão 

retirados durante o ano, conforme a necessidade. Esse procedimento é para preservar os materiais, 

evitando que estraguem. 

Adquirir, deixar na papelaria e entregar o recibo para os professores: 

 01 folha de papel crepom 
 01 folha de papel dobradura 
 01 folha de papel laminado 
 03 folha de EVA(40x60) 
 03 folhas color-Set 
 01 folha de papel camurça 
 01 tela 20/30 
 02 cartolinas brancas 
 02 colas relevo 

 01 metro de contact transparente 
 01 metro de papel pardo 
 01 folha de papel cartão 
 02 barras de cola quente 
 01 pacote de lantejoula 
 01 caixa de tinta guache (6 cores) 
 01 cola gliter 
 01 fita crepe larga 

 

Os materiais relacionados abaixo e os livros, por gentileza entregar no colégio, 31/01/2022 
no horário do período em que seu/sua filho(a) está matriculado(a). É importante que todos os 
pais entreguem os materiais na data definida porque no dia 01/02/2022 iniciarão as aulas e os 
materiais serão usados pelos alunos, incluindo os livros didáticos. Assim, sugerimos que providenciem 
com antecedência. Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do (a) aluno (a) e o 
ano que irá cursar.

05 cadernos grandes uma matéria 96 folhas 

(capa dura, cores diferentes) 

02 cadernos MEIA PAUTA 80 folhas 

04 envelopes (pardos) grandes sem nome 

200 folhas de sulfite gramatura 75 

04 Lápis 

01 caneta retroprojetor 

02 pinceis para tinta guache nº 12 e nº6 

02 durex coloridos 

01 caixa de lápis de cor 

01 caixa de giz de cera (12 cores) 

04 colas brancas de boa qualidade com tampa 

de rosca (pequenas) 

02 apontadores 

01 régua 

04 borrachas brancas e macias 

01 tesoura de cabo preto com ponta redonda 

(com nome) 

01 garrafa p/ água com nome 

04 gibis (pode ser usado) 

01 fita métrica 

01 caixa arquivo de plástico azul (nova e 

montada) 

01 caneta azul 

01 pasta com elástico 

02 caixas de massa de modelar 

01 pote com tampa de 500ml para guardar a 

massa de modelar 

01 Flauta doce profissional  Germânica(nome do 
aluno gravado) 
 

 



 
 

 
 
LIVROS DIDÁTICOS QUE DEVERÃO SER ADQUIRIDOS NA ACDMAV NO COLÉGIO: 

 Coleção Bernoulli – 2 volumes (4 livros por volume) 

 Agenda do Bernoulli – Volume único (Agenda para organização pessoal) Finalidade: 
comunicação entre escola e família. 
 
 

PROGRAMA BILÍNGUE 

 O material de Inglês – Programa Bilíngue – será entregue para os alunos em sala de aula. 
 

DICIONÁRIO 

 01 Dicionário de língua portuguesa 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 
 

Os alunos terão acesso a uma plataforma de leitura com mais de 30 mil títulos, podendo ocorrer esse 

acesso a qualquer hora e em qualquer lugar. Na plataforma o professor faz indicações de livros por 

turma, realiza atividades pedagógicas e acompanha a leitura por turma e por aluno em relatórios em 

tempo real. O aluno desenvolve o hábito da leitura através das indicações de livros e prática das 

atividades em um ambiente fácil e alinhado com a realidade das novas gerações. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secretaria@crpacis.com.br • contato@crpacis.com.br • www.crpacis.com.brFone/Fax: (66) 3531-5814 • Av. das 

Palmeiras, 430 – Jd. Primavera • CEP 78.550-380 • Sinop - MT 


