
 LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2023 – 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

 MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL 
 “Podemos ser mais com menos”. 

 C  om este pensamento, do teólogo Leonardo Boff, antes  de ir às compras: 
 - Avalie o que tem de materiais e reaproveite o que for possível. 
 - Avalie os impactos do que consome. 
 - Consuma apenas o necessário. 

 Materiais para uso diário com identificação do estudante  : 
 Para  o  ano  de  2023,  disponibilizamos  caderno  com  o  logo  da  Escola  Educar-se  na  Papelaria  Clip 
 Grafitte, Casa do Papel, Gepel Papelaria e Metta Papelaria. 

 2 cadernos grandes (  20cm x 27cm)  – 96 folhas (sugestão:  caderno brochura da Escola) 
 1  caderno  de  texto  (deve  ser  reaproveitado  o  mesmo  caderno  que  já  está  em  uso  pelo(a) 
 estudante). Aquisição de um caderno somente para estudantes novos. 
 1 estojo de lápis de cor (12 cores) 
 1 estojo de canetinhas ponta fina (12 cores) 
 2 lápis de escrever 
 Lapiseira  (caso  seja  interesse  do  estudante).  Sugestão:  2.0,  0.9,  ou  conforme  preferência 
 do estudante. Grafite de acordo com a lapiseira escolhida. 
 1 caneta colorida 
 1 caneta marca texto (qualquer cor) 
 1 borracha 
 1 apontador com depósito 
 1 tesoura de inox sem ponta (identificada) – Sugestão: Tramontina 
 1 cola em bastão – Sugestão: Pillot 
 1 tubo de cola líquida (pequena ou grande) 
 1 régua de 15 centímetros para estojo 
 1 fita corretiva 
 2 revistas em quadrinhos (podem ser usadas) 
 1 fone de ouvido simples para manter na mochila (Aulas de Computação) 
 Um estojo que acomode todos os materiais de uso diário, incluindo materiais de colorir. 

 ●  MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO: 
 ➔  Um polígrafo de estudo:  “Tudo o que ainda não conhecíamos  sobre Santa Cruz do Sul - Volume 

 2”  (produção própria da Escola). Este material deverá  ser adquirido pelo estudante. 
 Local  :  Centro  de  Convivência  da  UNISC.  Poderá  ser  solicitado  a  partir  da  segunda  quinzena  de 
 janeiro.  Telefone: 3717-7624 

 ➔  Leitura obrigatória a ser adquirida:  “Querido mundo,  como vai você?”  Editora: Fontanar 
 ➔  Sugestão:  Que  cada  criança  tenha  acesso  a  um  dicionário  da  língua  portuguesa  para  consultar, 

 sempre que necessário. 



 ●  FILOSOFIA  -  1  caderno  grande  identificado  (sem  espiral).  Obs.:  Para  os  estudantes  da  Escola  Educar-se 
 recomendamos utilizar o mesmo caderno do ano anterior. 

 ●  ARTES  -  1  pasta  plástica  A3  para  guardar  os  trabalhos  das  crianças  (identificada).  Os  estudantes  da 
 Educar-se poderão utilizar a mesma pasta do 3º ano. 

 ●  EDUCAÇÃO  FÍSICA  -  Uma  garrafa  para  água  e  roupa  adequada  para  a  prática  de  Ed.  Física  (uniforme  e 
 tênis). 

 ●  INGLÊS  -  1  caderno  grande  (sem  espiral)  -  identificado.  Obs.:  Estudantes  da  Escola  Educar-se 
 recomendamos utilizar o mesmo caderno do ano anterior. 

 LIVROS DE INGLÊS  (serão utilizados por 2 anos: 4º  ano e 5º ano) 

 ISBN  Título 

 9780357373477  Explore Our World 3 - Student Book Student Book With Online Practice 

 9780357049488  Explore Our World 3 - 2nd edition - Workbook 

 COMPRAS ONLINE LIVROS 

 Os  livros  didáticos  de  Inglês  adotados  poderão  ser  adquiridos  a  partir  do  dia  12  de  dezembro  de 
 2022, no endereço:  https://escolas.domusbrasilis.com.br/index.php 

 CUPOM DE DESCONTO:  EDUCAR-SEDOMUSBRASILIS2023 

 WHATS  (contato para ajuda na compra): 51 30791700 

 Materiais para uso compartilhado (Escola): 
 Para  2023,  a  Escola  Educar-se  fará  a  compra  dos  materiais  que  ficarão  na  sala  e  serão  de  uso 

 compartilhado.  Essa  proposta  visa  oportunizar  que  todos  tenham  o  mesmo  material,  assim  como,  reduzir 
 custos para as famílias, pois serão adquiridos em maior quantidade. 

 A cobrança irá no boleto, conforme especificado abaixo. 

 TAXAS DIVERSAS  : 
 ●  MATERIAIS  COMPARTILHADOS:  R$43,00.  Este  valor  será  diluído  em  10  parcelas,  a  contar  de 

 março/23 na rubrica Taxas Diversas. 
 ●  ARTES:  R$102,10.  Este  valor  será  diluído  em  10  parcelas,  a  contar  de  março/23  na  rubrica  Taxas 

 Diversas. 
 ●  REPROGRAFIA  (materiais,  atividades  pedagógicas,  jogos):  R$107,30.  Este  valor  será  diluído  em 

 10 parcelas, a contar de março/23 na rubrica Taxas Diversas. 
 ●  AGENDA  :  R$20,00.  Este  valor  será  diluído  em  10  parcelas,  a  contar  de  março/23  na  rubrica  Taxas 

 Diversas. 

 IMPORTANTE  : 
 ●  Solicitamos  que  os  pais  acompanhem  e  auxiliem  os  filhos  a  organizar  a  mochila  e  o  material  de  uso 

 diário  e,  sempre  que  necessário,  o  mesmo  seja  reposto  ou  substituído  durante  o  ano  letivo  (caderno, 
 lápis, borracha, cola, lápis de cor e outros). 

 ●  Salientamos  a  importância  do  reaproveitamento  dos  materiais  que  sobram  de  um  ano  para  o  outro. 
 Revise junto com seu(sua) filho(a) e tenha um olhar em relação à sustentabilidade. 

 ●  Identificar com nome o UNIFORME ESCOLAR (com caneta permanente). 

https://escolas.domusbrasilis.com.br/index.php

