
 

    4º Ano do Ensino Fundamental - 2022 
     Lista de Material 

 
Observações:  1. O material didático do Anglo, os paradidáticos do Projeto Semente que servirão para todos os 
componentes curriculares e a agenda escolar serão adquiridos no Colégio, no início do ano letivo. 
                         2.  Identificar os materiais e uniformes do aluno/aluna com nome, ano e nível de ensino.  

 

Língua 
Portuguesa 

Livro: Braz, Júlio Emílio. Ed. Cortez. Causos de Pedro Malasartes. ISBN.9788524917134 
1 Dicionário pequeno da Língua Portuguesa. (sugestão Mini Aurélio) 
1 Caderno brochura com capa dura ¼ com 96 folhas. (tamanho pequeno – 140mmx200mm) 

Matemática 1 Caderno brochura com capa dura, quadriculado 1 cm x 1 cm com 40 folhas. (tamanho 
médio – 187mmx245mm) 
1 Calculadora 

História, 
Geografia e 

Ciências 

Livro: Aroldo Macedo e Oswaldo Faustino. Ed. FTD. Luana: a menina que viu o Brasil 
neném. ISBN.8532243924 
1 Atlas Geográfico Escolar – Ed. 2012. Maria Elena Simielli. Ed. Ática ISBN 8508158157. 
1 Caderno de capa dura espiral com 96 folhas. (tamanho grande – 200mmx275mm) 

 

Inglês 
1 caderno de capa dura com 50 folhas. 

Música 1 flauta doce soprano germânica Yamaha 

Ensino 
Religioso 

Diálogo Inter-Religioso, volume 4, Editora FTD, autores Heloisa Carvalho, Jorge Silvino da 
Cunha Neto.     -      978-8596009942 

 
 

Arte 

1 pacote de folha sulfite com 100 folhas. 
1 caneta preta PILOT COLOR 850 
1 bloco de folha canson A4 
1 revista para recorte 
1 pote de massinha SOFT - 500g / Acrilex, na cor desejada. 
Por favor encaminhar separado o material de Arte 

 
 

Material para 
uso em todos 

os 
componentes 
curriculares 

1 Caderno de desenho – 96 folhas 
1 Pasta A4 fina e com elástico 
1 estojo com divisórias para os materiais abaixo: 
3 lápis preto 
2 borrachas 
1 apontador com depósito 
1 tesoura pequena sem ponta 
1 tubo de cola bastão grande (40gr) 
1 caixa de lápis de cor (12 cores) 
1 estojo de canetas hidrográficas (canetinhas) 
1 régua de 30 cm 
1 caneta marca texto 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

1. Todo o material deverá ser marcado com o nome do estudante. 

2. O material de uso pessoal do estudante deverá ser reposto sempre que necessário. 

3. Pedimos a colaboração dos pais/ responsáveis na organização diária dos materiais das aulas que deverão vir 

para a escola, evitando assim, prejuízos ao educando. 

4. Cadernos universitários de 10 ou 12 matérias não serão utilizados, portanto não devem ser comprados. 

5. Material de Artes deverá ser entregue no 1º dia da aula de Artes. 


