
 

 

Lista de Material Escolar 2022 
Unidade Recreio dos Bandeirantes 

Fundamental Anos Iniciais - 4º ano  

 
 

Início das aulas: 07/02/2022 
1ª Reunião de pais: 03/02/2022 (9h – Turno da Manhã/14h – Turno da Tarde)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 resma  Papel A4 (branco)   

1 resma  Papel A4 (pardo)   

2 pacotes  Papel Color-set   

5 pacotes  Adesivos variados pequenos (mini, desenhos infantis)   

1 pacote  Papel sulfite 40kg A4 com 50 folhas 120gr   

1  Bloco Canson A3 – 297x420mm/20 folhas   

1  Tela 30cm x 30cm (entregar posteriormente, quando for solicitada pela professora)   

1 rolo  Fita adesiva (durex) grossa   

1 pacote  Saco celofane transparente c/50 (um tamanho 20cm x 40cm e um tamanho 30cm x 40cm)   

1 metro  Contact transparente   

1 tubo  Cola branca 250g   

1  Papel celofane azul   

1  Lixa d’água preta   

1 pote  Massinha de modelar 500g   

2 potes  Tinta guache (branca e preta)   
 

 

 
 
 

1  Caderno grande capa dura brochura com 96 folhas, na cor azul, para Matemática   

1  Caderno grande capa dura brochura com 96 folhas, na cor vermelha, para Língua Portuguesa    

1  Caderno grande capa dura brochura com 96 folhas, na cor laranja, para História   

1  Caderno grande capa dura brochura com 96 folhas, na cor preta, para Geografia   

1  Caderno grande capa dura brochura com 96 folhas, na cor verde, para Ciências Naturais   

1  Caderno meia pauta (60 folhas, brochura, formato 300X205mm – Kajoma) encapado com contact na cor laranja   

1  Caderno pequeno capa dura espiral com 48 folhas, na cor azul, para Ser e Pensar   

4  Pastas Clear Book BD-30 (nas cores: azul, vermelha, verde e fumê)   

1  Minidicionário Aurélio 21 – Ed. Nova Fronteira e/ou Michaelis – Dicionário Escolar – Ed. Melhoramentos – Novo 
acordo ortográfico 

  

1  Sugestão: Dicionário Português/Inglês – Michaelis – Ed. Melhoramentos   

1 tubo  Cola bastão (repor conforme necessário)   

1 caixa  Lápis de cor (12 cores)   

1  Régua 15 cm   

1  Estojo   

1  Apontador com depósito   

2  Lápis preto nº 2   

1  Borracha macia   

1  Tesoura sem ponta   

1  Cadeado com senha   

3  Gibis (tema livre)   

1  Caneta esferográfica azul ou preta   
  

 
 
 

1  Jaleco específico da escola com nome no bolso (USO OBRIGATÓRIO)   
  

 
 
 

1  Caderno pautado para música   
 

 

 
 

1  Pasta Amarela Clear Book BD-20 (20 folhas plásticas) para acomodação de exercícios extras e revisões   

1  Caderno Amarelo Brochura Grande 48 folhas (pode reaproveitar o do ano anterior)   

Quantidade                                 MATERIAL DE USO COLETIVO/ED. ARTÍSTICA                                  Checklist 

A data para a entrega do material coletivo será informada, posteriormente, na agenda 
NÃO RECEBEREMOS MATERIAL DURANTE A REUNIÃO DE PAIS 

 

Quantidade                                        MATERIAL DE USO PESSOAL                                                            Checklist 

Deverão vir na mochila, no primeiro dia de aula, devidamente identificados   

Quantidade                                MATERIAL DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS                                   Checklist 

Quantidade                                             MATERIAL DE MÚSICA                                                            Checklist 

Quantidade                                             MATERIAL DE INGLÊS                                                            Checklist 

 



 

 

     
 

 
 

O material deverá ser adquirido pela internet no site:  
http://www.sistemauno.com/br/unoi/pagamento  

 

 

Tecnologia Educacional (Robótica, Educação Digital e Cultura Maker) 
Será vendido, a partir de dezembro, de forma presencial na sua unidade do IMF ou de forma on-line pelo site    
http://www.apdz.com.br/teamlab50b72. 
Para as compras feitas na Unidade do IMF, um especialista da APDZ estará disponível em dias e horários específicos, 

que serão divulgados, a partir de dezembro, pela Secretaria, com preços e promoções diferenciados. 
  

 
 
1ª ETAPA 
A inacreditável história do diminutivo senhor Minúsculo 
Autor: Marcílio Godoi 
Editora: SM 
ISBN 9788541802604  

2ª ETAPA 
Plantando as árvores do Quênia 
Autor: Claire A. Nivola 
Editora: SM 
ISBN 9788541812368 

3ª ETAPA 
Era mais uma vez outra vez 
Autor: Glaucia Lewicki 
Editora: SM  
ISBN 9788541807623 

Os livros da SM Educação poderão ser adquiridos na plataforma https://www.smdireto.com.br/   
Ao acessar a plataforma, use o voucher para efetuar a compra: 58244F18 

• Todos os livros em até 12x sem juros no cartão (comprando em dezembro) 

• Para compras a partir de janeiro, consulte o parcelamento. 

• Frete grátis para entrega no IMF. 

  

• OUR WORLD 3 2nd EDITION - CLASS BOOK  
AMERICAN ENGLISH - NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING 
ISBN 9780357373545 

• OUR WORLD 3 2nd EDITION - WORKBOOK 
AMERICAN ENGLISH - NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING 
ISBN 9780357032381 

LIVRO PARADIDÁTICO 

• FESTIVAL FUN – LEVEL 3  
PEARSON KIDS 
ISBN 9781408288146 
 

A livraria Eldorado terá um sistema exclusivo para atender os responsáveis na compra do material de Inglês. Além das facilidades, alguns 
materiais serão vendidos em pack, o que aumenta a margem de desconto concedido.  
A venda será feita presencialmente, nos dias das reuniões dos pais ou compras com entrega em domicílio, mediante pagamento de taxa de 
entrega. 

• Todos os livros e packs em até 4x no cartão  

• Frete para entrega em domicílio no valor fixo de R$ 10,00 

• Atendimento pelo telefone da loja (21) 2569-4747 

• Atendimento pelo WhatsApp exclusivo para o IMF (21) 97029-0274 
 

Sugerimos que o material de inglês NÃO SEJA COMPRADO PELO SITE DA LOJA, e sim presencialmente na escola ou por telefone. 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

LIVROS DE INGLÊS 

LIVROS DIDÁTICOS E TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

http://www.sistemauno.com/br/unoi/pagamento
http://www.apdz.com.br/teamlab50b72
https://www.smdireto.com.br/


 

 

 

 

I. Os livros de Inglês deverão ser apresentados ao respectivo professor, para que seja feita a conferência. Solicitamos que os livros não sejam 
encapados e nem tenham o nome escrito neles até que esta conferência seja feita. A escola não se responsabilizará por livros comprados 
erradamente, caso os mesmos tenham sido manuseados. 
II. TODOS os alunos deverão portar seus livros desde o primeiro dia de aula. 
III. TODOS os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno. 
IV. Os livros paradidáticos deverão ser entregues, EXCLUSIVAMENTE, quando solicitados pela professora. 
V. Uma tela de pintura no tamanho 30cm x 30cm deverá ser entregue na 3ª etapa, quando solicitada pela professora. 
VI. Os adesivos infantis deverão ser pequenos, de preferência em forma de coração, estrela, flor, borboleta ou similar. Adesivos de personagens 
de filmes, desenhos, time de futebol, bandeira de países, cédulas ou os que sejam grandes não nos servirão. 

 
 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 


