Lista de Material Escolar - 2022
Ensino Fundamental - 4º Ano
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA
Qtd.

Qtd.

Descrição

Descrição

01

Bloco de papel com textura 180g/m²

04

Folhas de papel cartão A4

01

Bloco de papel Criativo 120g/m² com 8 cores

02

Folhas de papel Color Set (cores variadas) A4

01

Caderno de artes 46 folhas

250

Folhas de papel sul te A4, branco

03

Cadernos universitários 96 folhas (espiral)

02

Pastas nas de plástico com elástico (245 x 335 mm)

01

Caixa de giz de cera grosso com 12 cores

01

Pedaço de plástico leitoso 010, qualquer cor (70 cm

01

Caixa de tinta guache com 12 cores

01

Dicionário de Inglês

01

Pincel chato nº 14

01

Dicionário de Português (atualizado, nova ortogra a)

10

Plásticos com furos, tamanho ofício

04

Envelopes pardo A4

01

Tela para pintura em algodão 20x30 cm

01

Folha de cartolina branca

x 50 cm)

MATERIAL PARA MOCHILA
Qtd.

Descrição

01

Apontador com depósito

01

Borracha macia

01

Caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores

01

Camiseta branca, sem estampa, em um tamanho

01

Qtd.

Descrição

01

Jaleco branco, manga longa e com o nome do aluno
(laboratório)

01

Kit de higiene pessoal

02

Lápis gra te nº 2

maior do que a criança utiliza normalmente, para

01

Marca texto amarelo

pintura

01

Pasta pequena com zíper (26,5 cm x 19 cm),

Conjunto de canetas hidrográ cas nas com 12

contendo 1 régua de 15 cm, 1 esquadro, 1

cores

compasso, gra tes para o compasso e 1 lixa de

01

Estojo com divisões

01

Flauta doce germânica

01

Garrafa de água

unha e 1 transferidor
01

Tesoura pequena sem ponta

01

Tubo de cola em bastão

Todo material escolar deverá estar identi cado com nome completo e turma. O mesmo deverá ser
entregue na reunião de apresentação:
24/01/2022 – 4° ano A (manhã) às 18h
24/01/2022 – 4° ano B (tarde) às 18h
INÍCIO DAS AULAS: 26/01/2022
Líder em Mim (Socioemocional)
Este material estará disponível no link: www.livrofacil.net/#domussapiens-sp
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No site, quando solicitado, utilize o código Domus@ para ter acesso.

Livros de Leitura
Bimestre Capa

Título

Editora

1º

O PLANETA BERRA – Edgard Romanelli

Moderna

Lu está cansado de ver o mundo ser destruído pelos adultos. Até que,
navegando na Internet, acaba fazendo contato com um extraterrestre, Pru, do
planeta Berra. Os dois querem deter as guerras e estimular a solidariedade em
seus planetas. Mas o que dois garotos podem fazer para conseguir isso? Um
texto divertido e original, em que os sons de nossa língua compõem um
ingrediente fascinante.

2º

O QUE VAMOS CONSTRUIR – Oliver Jeffers

Salamandra

O que vamos construir juntos, eu e você? Vamos construir um relógio para
vigiar o tempo. E construir nosso futuro curtindo cada momento.

3º

BERIMBAU E OUTROS POEMAS – Manuel Bandeira (Autor), Global
Elias José (Compilador)
O livro reúne 29 poemas, dentre eles, “Porquinho-da-índia”, “Andorinha”, “Na rua do
Sabão”, “Trem de ferro”, “O anel de vidro”, “A estrela”, “Madrigal tão engraçadinho” e
“Os sapos”. Bandeira criou muitos poemas que evocam a infância, as brincadeiras de rua,
os acalantos e as situações divertidas do cotidiano, diz Elias José, responsável pela
seleção. De maneira simples e gostosa, os poemas entretêm, divertem e aguçam a
imaginação. Além de mexerem com os sentimentos e as emoções, levam o leitor a
embarcar na fantasia, plena de liberdade, ternura e graça.

4º

O MUNDO NO BLACK POWER DE TAYÓ – Kiusam de Oliveira e Peirópolis
Taisa Borges
Tayó é uma menina negra que tem orgulho do cabelo crespo com penteado black power,
enfeitando-o das mais diversas formas. A autora apresenta uma personagem cheia de
autoestima, capaz de enfrentar as agressões dos colegas de classe, que dizem que seu
cabelo é “ruim”. Mas como pode ser ruim um cabelo “fofo, lindo e cheiroso”? “Vocês
estão com dor de cotovelo porque não podem carregar o mundo nos cabelos”, responde a
garota para os colegas. Com essa narrativa, a autora transforma o enorme cabelo crespo
de Tayó numa metáfora para a riqueza cultural de um povo e para a riqueza da
imaginação de uma menina sadia.

NOVO UNIFORME DO COLÉGIO – USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO
Ciclo

Peças - Verão

Peças - Inverno

Fund. I

Bermuda, camiseta com manga, regata e
machão.

Calça, camiseta manga curta/longa, moletom,
jaqueta, segunda pele branca e legging.

LOCAIS DE VENDAS
HDION CONFECÇÕES
Rua Maestro Frederico Nano, 456 – Vila Progresso – Jundiaí-SP
Telefones: 4526-1783 – 99532-5267
CONFECÇÃO COCO LOCO UNIFORMES
Rua do Retiro, 556 – Anhangabaú – Jundiaí-SP
Telefones: 4586-8980 - 4586-8981

