
RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 2022
4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

UNIFORME DIÁRIO

Camiseta manga curta ou longa padronizada branca (feminina/masculina).  
Camiseta baby look padronizada branca (feminina). 
Calça padronizada.
Calça capri padronizada ou calça jazz padronizada (feminina).
Bermuda padronizada azul.
Short-saia padronizado azul (feminino).
Jaqueta de frio padronizada ou blusão de frio padronizado.  
Jaleco branco, curto, estilo guarda-pó, padronizado (uso obrigatório nas aulas em Laboratório).
Kit Individual de Biossegurança COVID-19: máscara, garrafa para água, álcool em gel individual, 
colete para aulas de Educação Física e NAC . O colete é encontrado nos locais de venda do 
uniforme Marista (gravar o nome do estudante).
Calçado fechado ou tênis, meias, sandália de abotoar.
Não é permitido o uso de chinelo ou sandália de dedo, bem como Crocs.

EDUCAÇÃO FÍSICA: camiseta padronizada branca / bermuda padronizada.
É obrigatório o uso de tênis e meias nas aulas de Educação Física.

Importante: camisetas, agasalhos e demais peças do uniforme Marista deverão ter o nome da 
criança silcado ou bordado, obrigatoriamente.

LIVROS DIDÁTICOS / LITERÁRIOS COMPLEMENTARES

SUGESTÃO MINIDICIONÁRIO: BUENO, Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. 3.ed.  São 
Paulo: FTD, 2010.

Os livros didáticos dos componentes Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, 
História, Língua Inglesa e Ensino Religioso adotados pela Rede Marista de Colégios em 2022, 
serão entregues para as famílias, pelo Colégio. 

Os livros literários serão pedidos no início de fevereiro e/ou ao longo dos trimestres para a
realização do rodízio ou circuito do livro. Poderemos solicitar títulos extra lista.
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MATERIAL ESCOLAR (individual)

1 caderno - 96 folhas - capa dura, tamanho ofício, brochura, para Língua Portuguesa
1 caderno - 96 folhas - capa dura, tamanho ofício, brochura, para Humanidades e Natureza ( 
História, Geografia e Ciências)
1 caderno - 48 folhas - capa dura, tamanho ofício, brochura, para Língua Inglesa e Ensino 
Religioso
1 caderno - 96 folhas, quadriculado (1x1 cm) - capa dura, tamanho ofício, brochura para 
Matemática
1 apontador com lixeira / 2 borrachas
1 caixa de lápis de cor - 24 cores / 4 Lápis de escrever triangular
2 blocos Criativo (não reciclável) papel atóxico / 1 régua (20 cm) transparente
1 tesoura pequena com ponta arredondada (gravar o nome)
2 pastas catálogo preta para Produção de Texto e Arte
1 pasta transparente com elástico (1 cm) para tarefas
1 pasta transparente com grampo (1 cm) para Música
1 pasta transparente com grampo (1 cm) para arquivamento de avaliações

1 tesoura pequena com ponta arredondada (gravar o nome) (Arte)
1 estojo de canetinhas hidrocor - 12 cores (Arte)
3 blocos de papel Canson A4 (180 ou 200 g) (Arte)
1 revista para recorte (Arte)
1 caixa de gizão de cera - 12 cores (Arte)
1 camiseta branca tamanho grande (Arte - aula de pintura) 
1 lápis para desenho 2 B e 6 B / 2 apontadores / 2 borrachas / 2 tubos de cola bastão (Arte) 

OBSERVAÇÕES ÀS FAMÍLIAS E AOS ESTUDANTES

• Serão solicitados ao longo do ano: jornais, revistas informativas e
outros, para a aula de leitura; material para a realização de práticas
de Ciências; ilustrações ou objetos para os projetos pedagógicos;
taxas para eventos culturais extras.

• Encapar e etiquetar livros e cadernos.
• A professora orientará sobre a entrega dos materiais escolares.
• É obrigatório o uso de uniforme em todas as atividades pedagógicas

do Colégio, inclusive nos turnos contrários.

INÍCIO DAS AULAS 

Dia: 17/01/2022

Horários regulares

Matutino: 7h10min às 11h50min

Vespertino: 13h30min às 18h05min


