
LISTA DE MATERIAL – 2022

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

IMPORTANTE: Pedimos, por gentileza, que o material coletivo seja entregue no período de 24/01 a 07/02, no miniauditório, e o
individual, no  primeiro dia de aula.

INÍCIO DAS AULAS: 21/02/2022

OBSERVAÇÕES:
a) Adotaremos o sistema de encadernação do portfólio em folhas A4. O custo do portfólio será de R$ 55,00, acrescido no boleto
de mensalidade com vencimento em abril. Obs.: pais que quiserem usar o portfólio do ano anterior devem comunicar à
professora, na reunião de pais da turma, no início do ano letivo, ficando isentos da cobrança do custo do portfólio;
b) Todo material e uniforme deverá estar identificado com o nome do estudante e a turma;
c) Sempre que possível, reutilizar materiais do ano anterior;
d) Trazer somente os materiais solicitados (estojos extras são dispensáveis) nos dias de aula. Há ganhos de organização,
otimização de tempo e peso.
e) Para contemplar as diversas atividades relacionadas ao fazer pedagógico, durante o ano de 2022, será cobrada uma taxa
referente a passeios pedagógicos locais e lembranças de datas comemorativas, no valor de R$ 30,00, acrescido no boleto de
mensalidade, com vencimento em agosto.

MATERIAL PARA USO COLETIVO:
- 1 revista (sugestão: Cláudia, Desfile, Globo Rural...);
- 1 cola “glitter”;
- 1 folha de EVA (preta);
- 20 folhas de desenho A3 (cor rosa);
- 15 folhas A3 de desenho (brancas);
- 40 folhas A4 de desenho (brancas);
- 20 folhas A4 de desenho (coloridas);
- 20  folhas A4 de ofício (coloridas);
- 40 folhas A4 de ofício (brancas);
- 1 pote de tinta guache grande (250 ml –verde ou amarelo);
- 1 tela 30X40 (identificada com nome e série);
- 3 folhas de papel cartão (azul).

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL - TRAZER NO 1º DIA DE AULA:
- 1 conjunto de cola colorida (Sugestão: Faber Castell);
- 1 gibi;

- 1 tela para pintura 30X40;
- 1 régua de 30 cm.

* Na mochila,  trazer:
- 1 caderno brochura (capa dura) grande, de linhas simples – 96 folhas – Sugestão: Credeal – c/ nome;
- 1 caderno brochura (capa dura) grande para “Memórias de Aula” – 48 folhas (deve ser o mesmo do ano anterior)- c/ nome;
- 1 caderno grande (capa dura - brochura) para Língua Inglesa (deve ser o mesmo do ano anterior);
- 1 caderno grande (capa dura - brochura) para Língua Alemã (deve ser o mesmo do ano anterior);
- 1 caderno brochura (capa dura) grande, de Aritmética 7x7mm - 40 folhas - Sugestão: Credeal – c/ nome;
- 1 pasta com elástico – fina e identificada;
- 1 garrafa para água, com nome, para uso diário na mochila;
- 1 pasta preta com 10 sacos plásticos para Música – c/ nome;
-  2 blocos do CT - específico do 1º ao 4º Ano do EF (devem ser adquiridos na Biblioteca).

-1 estojo contendo: 2 lápis pretos nº 2 – formato triangular; 1 tesoura sem ponta; 2 borrachas; 1 apontador; 1 cola com bico
dosador giratório; 1 pincel nº 8 ou 10 ; 1 régua pequena; 3 canetas coloridas (não brilho); 1 caneta marca texto;1 corretivo; 1
caneta azul.

-1 estojo contendo: 1 caixa de lápis de cor; 1 caixa de canetas hidrocor.



MATERIAL DIDÁTICO 2022:

Livro de Inglês: KIDS WEB 4 - 3rd - Edition – Autora: Ana Lucia Militello - Richmond Editora Moderna (poderá ser adquirido no
site da Editora  ou em livraria de sua preferência);
Caderno de Atividades Alemão: Wo ist Paula 2 - Arbeitsbuch - Editora: Klett (deverá ser adquirido e pago, a partir de 10/02, na
Biblioteca do CT).
Caderno de Atividades de Matemática: Projeto Presente –4 – 5ª edição - Autores: Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis (só estará
disponível para compra no site da Editora);
Livro de Português: Compartilha Português 4 – Organizadora Editora Moderna. Ed. Executiva - Marisa Martins, Mônica Franco
Jacintho e Roberta Vaiano - 1ª edição; Obs.: inclui dois livros de literatura que integram o projeto Estudante Leitor; (só estará
disponível para compra no site da Editora);
Livro Programa Socioemocional Educa 21 por Rossandro Klinjey - 4º Ano (deverá ser adquirido e pago, na Biblioteca do CT, no
mês de fevereiro).
Apostila de EGH - Vale do Taquari - Deve ser adquirida na Biblioteca do CT, no mês de fevereiro.

ORIENTAÇÕES:

1) LIVROS EDITORA MODERNA:
- Em função da Pandemia da COVID19, orientamos, para segurança de todos, que a compra seja feita prioritariamente pela internet
ou na livraria de sua preferência. NÃO TEREMOS PLANTÃO DE VENDAS EM 2022! A Editora Moderna/Santillana/Richmond oportuniza
a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no endereço www.modernacompartilha.com.br, clicando em Compre
Aqui. Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo nos cartões Visa, Mastercard, Elo, Hipercard,
Diners Club e American Express, com desconto de 10%. Na loja virtual da editora a aquisição dos materiais estará disponibilizada a
partir de 07/01/22.
Observações: Livro de Inglês poderá ser adquirido no site ou em livraria de preferência; Caderno de Atividades de Matemática e o
Livro de Português poderão ser adquiridos apenas pelo site: www.modernacompartilha.com.br;
- A retirada dos kits de livros adquiridos via Portal da editora Moderna será realizada no CT no formato DRIVE THRU, na seguinte data:
➤ 1º ao 4º Ano  - 10/02/2022 – Horários: das 08 às 12 horas e das 13h30min às 18 horas.
* Somente kits completos contendo todas as obras didáticas da Editora Moderna/Santillana/Richmond adotadas para o ano/a série
serão retirados  no colégio; livros avulsos adquiridos no site serão encaminhados para a residência do estudante.
- Os livros serão utilizados já a partir da primeira semana de aula; portanto, para que os livros estejam disponíveis no Colégio no dia
10/02, é necessário efetuar a compra até o dia 31/01/2022, em função da logística de entrega.
2) LIVRO DE LÍNGUA ALEMÃ - EDITORA KLETT:
- O livro didático de Língua Alemã Kursbuch será fornecido gratuitamente pela iniciativa PASCH, da qual o Colégio Teutônia faz parte, e
será entregue nos primeiros dias de aula. O livro de exercícios (Übungsbuch) deverá ser adquirido e pago, a partir de 10/02, na
Biblioteca do CT.
3) Os livros do Projeto ESTUDANTE LEITOR (leituras obrigatórias) de outra(s) editora(s) poderão ser adquiridos via internet ou em
alguma livraria de sua preferência.

PROJETO ESTUDANTE LEITOR: A leitura listada a seguir será trabalhada e integrará o Currículo Literário do Estudante. Temos

alguns exemplares deste livro na Biblioteca do Colégio, para retirada dos estudantes. Este título, no entanto, é uma boa indicação

para compor a biblioteca pessoal do estudante.

1º trimestre
Navegando pela Língua
Portuguesa

Douglas Tufano Editora Moderna

UNIFORMES: Informações sobre os uniformes estão disponíveis no link:

http://www.colegioteutonia.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Uniformes-2022-1.pdf

http://www.colegioteutonia.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Uniformes-2022-1.pdf

