
  

 

Lista de Materiais 2022 
4º Ano | Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Quantidade Material Utilização 

1  Estojo grande com três repartições Acomodação de materiais 

1 Jogo de caneta hidrocor, 24 cores, ponta fina Registro de atividades 

1 Caixa de lápis de cor grande, 24 cores Registro de atividades 

1 Caneta marca texto, fluorescente, amarelo Registro de atividades 

2 Borracha branca com capa Registro de atividades 

4 Lápis de escrever Registro de atividades 

1 Canetas – azul, preta e vermelha Registro de atividades 

1 
Régua transparente, rígida, 30cm (utilizar a do 

ano anterior) 

Trabalho com medidas e suporte 

para traçados 

1 
Tesoura sem ponta, com nome gravado (utilizar a 

do ano anterior) 

Recorte 

1 Apontador com depósito Manutenção dos lápis 

1 Pasta fina, plástica, com elástico, para atividades Acomodação de atividades 

1 
Caderno de desenho milimetrado (caso esteja em 

bom estado, utilizar o do ano anterior) 

Aula de Artes 

1 
Camisa de arte dois números maiores que o 

tamanho da criança 

Aula de Artes 

3 
Cadernos grandes, com 48 folhas, brochurão, 

capa dura, sem detalhes nas folhas 

Registro de atividades de História, 

Geografia e Ciências 

2 
Cadernos grandes, com 96 folhas, brochurão, 

capa dura, sem detalhes nas folhas 

Registro de atividades de Língua 

Portuguesa e Matemática 

1 
Caderno grande, com 48 folhas, brochurão, capa 
dura, sem detalhes nas folhas, para inglês (caso 

esteja em bom estado, utilizar o do ano anterior) 

Registro de atividades de Inglês 

1 

Dicionário de Língua Portuguesa, atualizado de 

acordo com as regras do acordo ortográfico 
(utilizar o do ano anterior) 

Consulta 

1 Dicionário de inglês Consulta 

1 
Pasta catálogo preta, com 100 plásticos grossos, 

ofício, transparente 

Portfólio 

1 Garrafinha para água (identificada) 
Pessoal 
 

 

 
 
 



  

 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

• Reunião de pais: 28 de janeiro de 2022. 

• Início do ano letivo: 31 de janeiro de 2022. 

• Todo material deverá ser identificado com o nome e a série do aluno. 

• Ao adquirir o livro didático, atenção em relação à série, ao volume e às edições 

reformuladas. 

• Não será aceito o uso de corretivos e estiletes. 

 

UNIFORME 

• Camisa azul clara (com manga), modelo próprio, com logomarca Marista; 

• Agasalho, modelo próprio, com logomarca Marista; 

• Bermuda ou calça azul (tactel), modelo próprio – masculino, com logomarca Marista; 

• Bermuda, calça ou short saia (tactel) modelo próprio – feminino, com logomarca Marista; 

• Tênis; 

• Meia. 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

JORNADA Z: CODING – 4º ANO 
A aquisição do material de educação tecnológica deverá ser no link: 

 

www.marista.zoom.education/colatina-104 
 

 

 

 

INGLÊS 

 
Super Minds BrE 4 Student's Book with DVD-ROM  

ISBN -  9780521222181 

 
Super Minds BrE 4 Workbook with online resources  

ISBN -  9781107483033 

 

O livro poderá ser adquirido pelo site 
https://www.disal.com.br/maristacolatina 

 

 

http://www.marista.zoom.education/colatina-104


  

 

UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

• Camiseta azul clara (cavada), modelo próprio, com logomarca Marista; 

• Bermuda helanca feminina, modelo próprio, com logomarca Marista; 

• Bermuda tactel masculina, modelo próprio, com logomarca Marista; 

• Tênis; 

• Meia. 
TODO O UNIFORME DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO. 

 


