COLÉGIO SERVITA NOSSA SENHORA RAINHA DOS CORAÇÕES
Av. Geremário Dantas, 769 – Jacarepaguá – RJ – Tel.: 3392–0284 / 3392-7102

Tradição, Inovação com Excelência e Qualidade.
LISTA DE MATERIAL – 4º ANO – ANO LETIVO: 2022
Início das aulas dia 01 de fevereiro
I- MATERIAIS DE USO PESSOAL
(

) 1 tesoura de ponta arredondada – modelo tradicional - com nome do aluno gravado.

(

) 1 tubo de cola ( 90 gr. ) . Manter dentro de saco plástico.

(

) 1 estojo completo com : 2 lápis de escrever, 12 lápis de cor grandes aquarela ,1 borracha,1lápis HB e 6B, 1

apontador com depósito , 1 caneta azul ,1 caneta preta e 1 régua , 1 caneta marca texto amarela ), 1 caixa de lápis cera.
(

) 7 cadernos, com capa dura verde verticais pautados, assim distribuídos:
01 caderno de Matemática
01 caderno de Português
01 caderno de Redação
01 caderno de Geografia
01 caderno de História
01 caderno de Ciências
01 caderno de Inglês

(

) 01 caderno de música pautado (pode aproveitar do ano anterior)

(

) 01 Flauta doce Yamaha Germânica

(

) 01 pasta de plástico para trazer o material de Artes

II – MATERIAIS DIVERSOS QUE FICARÃO NA ESCOLA PARA USO NAS ATIVIDADES DE AULA (AVDS),
AULA DE ARTES. (7 itens por aluno)
(

) 1 resma de papel tamanho A4

(

) papel crepom laranja= meninos / marrom= meninas

(

) 1 pacote de colorset

(

) 1 rolo de fita crepe

(

) 1 caixa de alfinete para mapa

(

) 1 tubo de cola 90 gr

(

) 1 bloco grande de folha pautada

(

) 1 bloco de papel vegetal 10 folhas)

(

) 1 pacote de balão de gás redondo nº9

(

) 1 folha de EVA gliterado (meninas=dourado / meninos = prateado)

(

) 1 rolo de durex grosso

III- LIVROS DIDÁTICOS

E PARADIDÁTICOS PARA 2022

(Livros serão usados a partir do dia

07/02/2022)
Acesse: https://lojanaescola.com.br/colegioservita
Orientamos adquirir os livros paradidáticos no início do ano, devido à dificuldade de encontrá-los ao
longo do ano. Serão usados nas avaliações bimestrais. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CÓPIAS.
IV - ARTE
Nas aulas de Artes serão usados materiais de uso pessoal (lápis de cor, borracha, canetas, avental) e
materiais que poderão ser solicitados pela professora de acordo com as atividades propostas ao longo do
ano. Ex: prato de isopor, de papelão, areia, pincel, papéis diversos,...

*Atenção: No ato da entrega dos materiais diversos, pedimos que esteja em sacola com o nome completo do
aluno.

V- UNIFORME ESCOLAR
 Blusa branca com emblema e manga (uso diário)
 Calça comprida / bermuda (uso diário)
 Blusa branca com emblema e sem manga (Ed. Física)
 Bermuda de helanca (Ed. Física)
 Tênis preto e meia branca (uso diário)
 Casaco exclusivo do uniforme com nome do aluno
Cláusula 9ª do Material e Uniforme Escolar
Parágrafo Terceiro- Os alunos deverão apresentar-se devidamente uniformizados com fardamento instituído
pelo COLÉGIO, cujo modelo está disponível para venda, conforme parágrafo segundo, que deverá ser
adquirido pelo CONTRATANTE e a sua não observação implicará na não autorização do ALUNO a ingressar
nas dependências da instituição, na forma das normas previstas no Regimento Interno da Instituição.
VI – OBSERVAÇÕES
 Etiquetar: agenda, estojo, cola, cadernos e livros.
 Os materiais que ficarão na escola deverão ser entregues na reunião de pais, no dia 28/01/2022 às
7h30 (turno da manhã) e 13h30 (turno da tarde).
 Todos os livros deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados.
 Contamos com o apoio dos senhores para aquisição e conservação dos materiais durante ano letiv
Coordenação/Direção

