MATERIALE SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022
SCUOLA PRIMARIA – CLASSE IV

Si raccomanda che i materiali in buono stato comprati per il 2021, compresi i quaderni,
siano riutilizzati.

È imprescindibile che gli alunni portino da casa, tutti i giorni, un bicchiere o una bottiglia
per il consumo dell’acqua e che tutti i materiali, compresi gli indumenti, lo zaino e il porta
merenda siano identificati. La scuola non si responsabilizza per i materiali senza il nome dello
studente.

In base al regolamento degli alunni, i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici non
sono materiale scolastico, pertanto non sarà consentito l'uso durante le ore di lezione.
Consigliamo di non portarli a scuola.


1 astuccio con:
 4 matite nere
 1 gomma
 1 penna blu
 1 penna nera
 1 penna rossa
 matite colorate 12 colori (preferibilmente acquerellabili di buona qualità)


1 PILOT 2.0 nero per disegno (può essere simile)










pennarelli punta fine 12 colori
1 temperamatite
1 paio di forbici con punta rotonda
1 righello – cm 30
2 colle stick - grandi (preferibilmente PRITT)
1 cartellina con elastico per i compiti a casa
1 cartella per fogli A4 con circa 50 buste plastiche e 10 divisori per archiviare i compiti
1 evidenziatore

OSS.: contiamo sulla vostra collaborazione per le eventuali riposizioni.
ARTE
 1 cartella per fogli A3 (per archiviare i lavori)
 1 grembiule o 1 maglietta vecchia di taglia grande
INGLESE
 1 quaderno A4 a righe (con spirale) 50 fogli
LINGUA ITALIANA
 1 quaderno A4 di 100 fogli (con spirale) copertina rigida
STORIA E GEOGRAFIA GENERALE
 1 quaderno A4 a quadretti (1cm) con spirale, 100 fogli
LINGUA PORTOGHESE/STORIA E GEOGRAFIA DEL BRASILE
 1 quaderno A4 a righe (con spirale) copertina rigida, 100 fogli
MATEMATICA/SCIENZE
 1 quaderno A4 a quadretti (1cm) con spirale, 100 fogli
 1 goniometro
 1 squadra
 1 penna verde
MUSICA:
 1 flauto dolce “soprano GERMÂNICA YAMAHA” (obbligatorio)
RELIGIONE
 1 quaderno grande (senza spirale), 96 fogli (portare l’anteriore)

MATERIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2022

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE IV
 Recomenda-se que os materiais em bom estado, comprados para 2021, inclusive os
cadernos, sejam reutilizados.
 É imprescindível que os alunos tragam de casa, todos os dias, um copo ou garrafa para o
consumo de água e que todos os materiais, incluindo peças de roupa, mochila e lancheira
estejam identificados. A escola não se responsabiliza por materiais sem o nome do aluno.

De acordo com o Regulamento dos alunos, aparelhos celulares e demais eletrônicos não
são materiais escolares, portanto não será permitido o uso no período das aulas. Recomendamos
não trazê-los para a escola.


OBS:

1 estojo com:
 4 lápis grafite
 1 borracha
 1 caneta esferográfica azul
 1 caneta esferográfica preta
 1 caneta esferográfica vermelha
 lápis de cor com 12 cores (de preferência, lápis-aquarela de boa qualidade)
 1 caneta hidrográfica Officepen PILOT 2.0 preto para desenho (pode ser similar)
 canetinhas Hidrocor de ponta fina com 12 cores
 1 apontador
 1 tesoura sem ponta
 1 régua de 30 cm
 2 colas bastão grande (de preferência, PRITT)
 1 pasta de elástico para lições de casa
 1 pasta catálogo com aproximadamente 50 plásticos e 10 divisórias para arquivo de lições
 1 marca texto
contamos com a colaboração dos pais para eventuais reposições.

ARTE:
 1 pasta para arquivar os trabalhos, tamanho A3
 1 avental ou 1 camiseta usada (velha) tamanho grande
INGLÊS
 1 caderno universitário, espiral, tamanho A4, 50 folhas
LÍNGUA ITALIANA
 1 caderno de 100 folhas, espiral, capa dura, tamanho A4
HISTÓRIA E GEOGRAFIA GERAL
 1 caderno quadriculado (1cm), espiral, tamanho A4, 100 folhas
LÍNGUA PORTUGUESA/HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL
 1 caderno universitário, espiral, capa dura, tamanho A4, 100 folhas
MATEMÁTICA/CIÊNCIAS
 1 caderno quadriculado (1cm), espiral, tamanho A4, 100 folhas
 1 transferidor
 1 esquadro
 1 caneta verde
MÚSICA:
 1 flauta doce soprano GERMÂNICA YAMAHA (obrigatório)
RELIGIÃO
 1 caderno brochura, tamanho A4, 96 folhas (trazer o anterior)

