
  

 

 

 

         LISTA DE MATERIAIS 2019 
   

4º ano Ensino Fundamental  

  

Disciplinas  Materiais  

Português  

 

     

 

 
 

• 1 Gibi (para gibiteca de sala de aula)  
  

• FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio dicionário da 

língua portuguesa. Positivo. ISBN: 9788538542407. (para uso em 

casa)  
  

• VAZ, Débora; NUNES, Elody; VILIAGO, Rosângela.  Presente Língua 

portuguesa 4  (Projeto Presente), Moderna. ISBN: 9788516097479  
  

       PARADIDÁTICOS:   
  
 

• CERVANTES, Miguel de. Era uma vez Dom Quixote. Global.  

• LOBATO, Monteiro. A reforma da natureza. Globo. ISBN:  

852504816X  

• MACHADO, Ana Maria. Histórias árabes. FTD. ISBN:  8532280226   

• CERVENY, Alex e PHILIPPE, Henri. Charles na escola de dragões. 

FTD. ISBN 9788532282736 

  

 

   
Obs.: Outros paradidáticos poderão ser solicitados durante o ano. 

  

Matemática  

    

  

 SMOLE, Katia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Saber Matemática – 4º ano. 

FTD. ISBN:  8532286712  

  
  

Inglês  

 

  

 Dicionário Oxford escolar para estudantes brasileiros de inglês:  

português-inglês – inglês-português.  
 

• ISBN: 9780194419529 (só para alunos novos) •READ Carol;   
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https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=MACHADO%2C+ANA+MARIA&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=MACHADO%2C+ANA+MARIA&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=SMOLE%2C+KATIA+STOCCO&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=SMOLE%2C+KATIA+STOCCO&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=DINIZ%2C+MARIA+IGNEZ&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=DINIZ%2C+MARIA+IGNEZ&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=DINIZ%2C+MARIA+IGNEZ&Ntk=product.collaborator.name


      
    

 
• ORMEROD Mark; Tiger Time level 2 Student’s book. Macmillan. 

ISBN: 9780230483958. (sem caderno de atividades) (só para 

alunos novos).  
  

  

  

Artes  
  
  
  

 Material /Apresentação   Quantidade  
OBS.: SERÁ COBRADA UMA TAXA DE MATERIAL 

COLETIVO  
  

Bandejas usadas de isopor  -  
Revistas com imagens  -  

 Caderno espiral capa dura cartografia e desenho 

com 100 folhas. Capa de cor única, sem 
desenhos ou adesivos.  

1  

Para um melhor controle, os materiais de Arte deverão ser entregues 
na sala de artes dia 29 de janeiro  de 2019, terça-feira, 

impreterivelmente em uma embalagem única (caixa ou sacola), 

identificada com o nome e ano do (a) aluno (a).  

Música                  Material  / Quantidade  

  OBS.: A pasta deve ser resistente, pois será reutilizada nos anos 

seguintes.  
(Somente para os alunos novos, pois os outros seguirão utilizando o 

mesmo material do ano anterior)  
1- Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos de espessura grossa (0,15mm)  

Inglês                  Material/quantidade  

  1 – Caderno espiral capa dura cartografia e desenho com 100 folhas  

Capa de cor única, sem desenhos ou adesivos. Só para alunos novos, 

os alunos antigos utilizarão o caderno do ano anterior.  
    

Materiais de uso 

coletivo de sala 

de aula  

  

1 tubo de cola branca líquida-500g (Tenaz)  

1 pincel marcador permanente, ponta grossa, preta 

1 Monobloco de 100 folhas (com pauta)  

1 dupla face (grossa) 

1 Guache -250 ml verde 

1 Guache – 250ml azul 

1 saquinho de palito de sorvete  

1 pincel grosso – 25,4mm (1 polegada) 

Outros materiais 

de sala de aula  

• 2 Apontadores com depósito   
• 2 Borrachas macias   
• 4 Lápis n.º 2 grafite ou lapiseira 2.0   
• Calculadora 
• 1 Caneta marca texto (amarela)    
• 1 Caneta preta ponta porosa grossa   
• 2 Cadernos de brochura universitários, 100 folhas na cor azul (1 para Português 

e 1 para Matemática)   
• 3 Cadernos de brochura universitários, 48 folhas na cor azul (1 para Ciências, 1 

para História e 1 para Geografia). Obs.: Não poderão ser cadernos 

usados no ano anterior. 

• 1 Caixa de canetinhas hidrocor 12 cores   
• 1 Caixa de lápis de cor longos, 12 cores   
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Informações: 
  

- Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno.  
- As folhas de papel deverão ser entregues abertas.  
- O uniforme completo é de uso obrigatório, e também deve ser identificado com o nome do aluno ( 

preferencialmente bordado)  
- No início das aulas, indicaremos o título do livro a ser adquirido para a Biblioteca de classe.  
-Ao longo do ano, outros materiais escolares poderão ser solicitados, de acordo com os projetos do ano.  
- Entrega do material: a partir do dia 28 de janeiro de 2019, conforme tabela anexa.  
  

Dias  28/01  29/01  30/1  31/2  01/2  

Materiais a 
serem entregues  

Estojo, cadernos, 
materiais de uso 

coletivo.  

      Pastas  Gibi, livros 
paradidáticos   

Dicionário, 
Minigramática e 

livros didáticos  

 Papéis sulfites e 
monoblocos  
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 • 1 Estojo   
• 1 Pacote de monobloco de 100 folhas (4 furos, com pauta)   
• 1 bloco Canson A3  
• 1 bloco de folha quadriculada A4 
• 1 Bloco de papel criative color set  
• 100 Folhas de papel sulfite brancas - A4   
• 25 Plásticos ofício com 2 furos   
• 1 pasta sanfonada com divisórias   
• 1 pasta catálogo preta com 20 plásticos (grosso) 
• 1 pasta plástica com fecho mola branca transparente para boletins e 

avaliações( para alunos novos). Obs.: Para alunos EGV pode ser   

            usada a do ano anterior, desde que esteja em bom estado  

IMPORTANTE  
Ao longo do ano o material do 

estojo deverá ser reposto 

sempre que necessário.  

  

• 1 Régua 30 cm   
• 1 Tesoura sem ponta   
• 1 Cola Tenaz 70g   
• 3 Colas Pritt 20 g   
• 2 Fita Dupla face  


