
COLÉGIO SÃO DOMINGOS 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SÃO PAULO 

 
LISTA DE MATERIAIS – USO INDIVIDUAL 
4º ano – ENSINO FUNDAMENTAL I - 2022 

 

Todos os materiais dessa lista são de uso individual e devem permanecer na 
mochila para uso em casa ou na escola. 

 

Identificar todos os itens com nome e série do(a) aluno(a) e turma/série.  
 

Agenda escolar: Será fornecida pelo colégio, gratuitamente, na primeira semana de 

aula. 

1 pasta sanfonada plástica A4 com 12 divisórias; 

1 pasta fina para transporte de atividades; 

4 cadernos universitários, espiral com 96 folhas; 

1 caderno de cartografia espiral de 50 folhas, sem linhas e não milimetrado para desenho. 

 

1 estojo contendo: 

1 lapiseira (sugestão: nº 9 com grafite 2B) e refil de grafite ou 3 lápis grafite nº2; 

1 apontador com depósito; 

1 borracha; 

1 cola em bastão de 40g;  

1 tesoura sem ponta; 

1 corretivo em caneta ou fita; 

3 canetas esferográficas (preta, azul, verde ou vermelha); 

1 régua acrílica de 30 cm; 

1 calculadora simples (com as quatro operações básicas); 

1 caneta marca texto (qualquer cor); 

1 caneta hidrográfica ponta porosa preta; 

1 caixa de lápis de cor 24 cores;  

1 caixa de Canetas Hidrocor 24 cores ponta fina. 

 

2 máscaras de proteção (que devem ser trocadas e higienizadas diariamente); 

1 frasco de álcool em gel 70º para uso individual. (A escola também disponibilizará 
álcool em gel e 70º nos espaços coletivos.) 

1 garrafa para água, com tampa que não seja de vidro. 
 
 

 

 

 



Livros paradidáticos – 4os. Anos - EFI 
 

Necessário que os livros dessa lista estejam identificados com o nome do(a) 
aluno(a) na capa.  

 

 

A vida que ninguém vê 

Autor: Eliane Brun 

Editora: Arquipélago Editorial 

ISBN: 9788560171002 

 

 
Geoatlas 

 
Autora: Maria Eugênia Simielli 

Editora: Ática  

ISBN: 978-8508193301 

 (Será utilizado até o 5º ano) 
 

 
Minidicionário 

 
Sugestões: Houaiss, Aurélio ou Michaelis 

Editoras: Objetiva, Positivo ou 

Melhoramentos 

 

 

 

 

 

 

 
Os demais livros adotados serão solicitados com antecedência ao longo do ano. 

 

 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES  
 
 

❖ Pedimos que os itens do estojo sejam identificados e, sempre que necessário 

repostos, para não haver perda pedagógica ao aluno(a); 

❖ Desde o primeiro dia de aula, solicitamos que os alunos utilizem o uniforme 

escolar, nas aulas presenciais, composto por calça ou shorts azul marinho 

(malha, tactel ou algodão), camiseta branca com emblema do colégio, agasalho 

azul marinho e tênis.  Pedidos também que estejam identificados com o nome e 

sobrenome; 

❖ É obrigatório utilizar máscara no ambiente escolar. Portanto, lembre-se de trazer 
uma máscara extra devidamente armazenada e um saco 


