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Formas de pagamento 

 Boleto à vista com 5% de desconto. 
 Cartão de crédito com parcelamento em até 10 vezes sem juros. 
 Possibilidade de pagamento com até dois cartões de crédito 

diferentes. 

 

 

 

International School 
Material International School 

                         Forma de Pagamento: 12 X de R$ 160,00 no boleto (Disponível pelo site do colégio) 
 

 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  
  O material de inglês será entregue diretamente no colégio 

 
 
 
 

ANO LIVRO FORMATO TIPO PREÇO 2022 

4º ANO 

COLEÇÃO NAUTAS - EF 4 ANO LÍNGUA PORTUGUESA 

IMPRESSO KIT BÁSICO R$  765,00 

COLEÇÃO NAUTAS - EF 4 ANO MATEMÁTICA 

COLEÇÃO NAUTAS - EF 4 ANO CIÊNCIAS 

COLEÇÃO NAUTAS - EF 4 ANO HISTÓRIA 

COLEÇÃO NAUTAS - EF 4 ANO GEOGRAFIA 

COLEÇÃO NAUTAS - EF 4 ANO ENSINO RELIGIOSO 

COLEÇÃO NAUTAS - AMPLIANDO ROTAS 4 ANO  

COLEÇÃO NAUTAS - ROBÓTICA 4 ANO  
OS ENIGMAS DE GAUDI 

IMPRESSO COMPLEMENTAR 
R$ 30,00 

O MISTÉRIO EM PEDRALITE R$ 30,00 



 
 

Lista de Material 2022 
4º ano – Ensino Fundamental I 

Materiais para uso escolar: 

 
  01 apontador com depósito 
  01 bloco de papel Canson branco A4 – 140g/m2  
  01  borracha macia 
  05 cadernos universitários (capa dura) – 100 folhas 
  01 caderno universitário (capa dura) – 120 folhas 
  01 caderno de desenho – 50 folhas 
  01 calculadora simples 
  01 caixa de lápis de cor (sugestão: Faber-Castell) 
  01 caixa de tinta guache 6 cores 
  01 pincel chato nº 14 
  01 caneta esferográfica azuL (sugestão: Bic ou Faber-Castell) 
  Canetas esferográficas coloridas 12 cores – estojo (sugestão: Bic) 
  01 caneta marca texto  
  02 lápis pretos nº 2 (sugestão: Faber-Castell) ou lapiseira 
  01 pacote de sulfite com 100 folhasA4 
  01 pasta com elástico (cor livre) 
  01 régua acrílica de 30 cm (sugestão: Desetec) 
  01 régua geométrica 
  01 tesoura escolar sem ponta com nome gravado (sugestão: Mundial ou Tramontina) 
  02 tubos de cola bastão 40 g (sugestão: Pritt)  
  01 flauta doce soprano germânica 

 
Observações importantes: 
 
1. Todo material, inclusive, lancheira, mochila, uniforme, lápis de cor e giz de cera deverão estar 

identificados com o nome completo da criança e a turma. 
2. Não é permitido o uso de qualquer material alheio à vida escolar: borrachas perfumadas, 

estojos sofisticados, lapiseiras, joias, celulares, etc. 
3. Caso sejam necessários outros materiais solicitaremos ao longo do ano. 

Os materiais de uso diário (lápis, borracha, caneta) devem ser repostos pela família quando 
necessário. 

4. Início das aulas dia 31/01/2022. 
 

 
 


