
 

 

 
 

Os materiais abaixo relacionados precisam ser identificados com nome 
completo e ano: 
 

● 1 pasta “Clear Book Yes” BD 20s  
● 1 pasta plástica com elástico – A4  
● 2 cadernos universitários brochurão – capa dura (96 folhas) - as 

páginas do caderno não devem conter ilustrações 
● 4 cadernos universitários brochurão – capa dura (48 folhas) - as páginas do 

caderno não devem conter ilustrações 
 

1 estojo com: 
● 2 lápis grafite – “Faber Castell” 
● 1 caixa de lápis de cor “Faber Castell” – 12 cores 
● 1 caixa de canetas hidrográficas – ponta fina – 12 cores  
● 2 canetas marca-texto “Pilot Lumi Color 200” – 1 amarela e 1 verde 
● 1 borracha TK Plast “Faber Castell” – branca 
● 1 apontador com depósito 
● 1 tubo de cola bastão grande “Pritt” 
● 1 tesoura sem ponta “Mundial” (com o nome gravado) 
● 1 régua – 30 cm – transparente – acrílica  
● 1 régua – 15 cm – transparente – acrílica  
Obs.: Os itens do estojo deverão ser repostos quando necessário. 

 
 



 

 

Os materiais relacionados abaixo são de uso coletivo e não precisam ser 
identificados:  

 
● 1 bloco “Criativo Romitec” 
● 1 bloco de papel “Canson” – A3 – liso (gramatura 140 a 180) 
● 1 bloco de papel “Canson” – A4 – liso (gramatura 140 a 180) 
● 50 folhas de papel sulfite branca – A4 
● 1 bloco de folha pautada (adquirir na gráfica do Colégio) 
● 1 bloco de folha sem pauta (adquirir na gráfica do Colégio) 
● 1 pincel número 08  
● 1 pincel número 12 
● 1 estojo de aquarela “Acrilex” – 12 cores 
● 1/2 metro de talagarça     
● 1 novelo de linha de algodão mercerizado “Bella” ou similar (150g) 
● 1 novelo de linha para bordado “Cléa” ou similar (150 g) 
● 1 novelo de lã “Cisne” ou similar (100g) 
● 1 rolo de fio de malha – liso – qualquer cor – (1kg) 
● 1 metro de tecido de algodão cru 
● 1 pote de massa para modelar “Uti Guti” (500 g) 
● 1 metro de feltro – qualquer cor 

 

 

 
 
 
 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Pequeno 
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Moderna, 2015.  
ISBN: 9788516101473 

 

 

  

 

SIERRA I FABRA, Jordi. As mil e uma noites: Scherazade 
das crianças. Paulinas, 2013. (Clássicos do mundo) 
ISBN: 9788535633863  
 



 

 

 
 
IMENES, Luiz Márcio; LELLIS, Marcelo. Caderno de 
atividades: Matemática, 4º ano. 5. ed. Moderna, 2019. 
(Projeto Presente) 
ISBN: 9788516120016 

Obs.: Adquirir apenas o CADERNO DE ATIVIDADES  
 
Indicamos que a compra deste material seja feita pelo site da editora Moderna, 
pois o mesmo não está sendo comercializado pelas livrarias ou demais sites. 
Para facilitar a aquisição e baratear o custo, a escola entrou em contato com a 
editora Moderna, que ofereceu um desconto de 5% nas compras feitas 
exclusivamente pelo site mediante utilização do PIN*, os quais serão 
disponibilizados em janeiro.  
*O PIN será enviado via comunicado no IsCool. 
 



 

 

 

 

Trazer diariamente para a escola: garrafinha de água, duas 
máscaras para troca, saquinho para armazenamento das 
máscaras usadas. 
 

 Será agendada no início do ano letivo. 
 

● Quando houver citação de alguma marca específica para determinado 
tipo de material, trata-se de uma recomendação de caráter técnico, 
durabilidade e/ou qualidade. Isto não significa imposição ou 
obrigatoriedade na compra da marca indicada. 
 

● Os livros paradidáticos adotados e/ou outros materiais utilizados pelos 
diversos componentes curriculares serão indicados no decorrer do ano 
letivo. 

 
● Para informações sobre transporte escolar e compra de uniformes, favor 

consultar o site do Colégio 
http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html 
 

● FEIRA DE TROCA DE UNIFORMES:  
No dia 17/12, próxima sexta-feira, das 10h às 12h, realizaremos na Sala 
VIP uma feira de troca de uniformes. É um espaço que promove a 
solidariedade entre famílias da nossa comunidade, além de ajudar a 
diminuir os custos com o uniforme escolar. 
  

A família interessada em participar deve trazer no próprio dia uniformes 
limpos e em bom estado de conservação. 

 

Esperamos vocês na sala VIP (Verdade, Inclusão e Paz) - entrada pela rua 
Dona Elisa de Moraes Mendes, 39. 

 

http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html

