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Lista de Material Ensino Fundamental
4º ANO /2022

Material Individual
02 cadernos universitários espiral, 96 folhas (atentar a quantidade de folhas em função do peso
e otimização do uso)
01 caixa de lápis de cor - 12 cores
01 caixa de lápis de cor Tons de pele
01 conjunto hidrocor, com 12 cores
01 caixa de giz de cera com 12 cores
01 pasta espiral com 50 sacos plásticos para trabalhos
01 pasta espiral com 30 sacos plásticos para produções de texto
01 régua de 15 cm
01 óculos de acrílico transparente para uso no laboratório
01 jaleco branco para uso no laboratório
01 garrafinha para água
01 jogo próprio para a faixa etária (sugestões serão fornecidas na primeira reunião de
pais).
01 estojo simples com:
02 lápis grafite
01 lápis 6B para as aulas de Artes
01 borracha branca (simples e sem formatos diversificados)
01 apontador com reservatório
01 caneta marca-texto
01 tesoura sem ponta e de boa qualidade
01 cola bastão 20 g
01 cola branca escolar 40 g
02 canetas esferográficas: 1 preta e 1 azul
01 conjunto de canetas esferográficas coloridas
01 corretivo de fita
Materiais para entrega na reunião de pais:
01 caneta permanente na cor preta
01 caneta permanente colorida
01 pacote de marcadores de páginas removíveis coloridos, tipo Post-it Flags* ou similares
01 caixa de massa de modelar à base de cera - 12 cores soft – Acrilex.
01 pacote de massa de EVA – cor variada.
01 caixa de cola colorida.
02 revistas de passatempos, tipo Picolé* ou similar para crianças
01 almofada pequena
10 etiquetas pequenas de identificação brancas
01 gibi
01 bolinha de isopor de 10 cm de diâmetro**

01 m² de TNT colorido (necessário ser com a metragem solicitada)
01 revista para recorte.
Para otimização e equilíbrio da quantidade de materiais, na reunião de pais, a
professora fará a divisão do material de papelaria (folhas) que serão necessárias para o
ano letivo.
Caixa ou pote organizador com tampa contendo alguns materiais diversos para aulas de
arte: 01 pincel largo (cabo bordô), 01 pincel fino (cabo bordô), 01 conjunto de tinta têmpera, 01
tubo de cola glitter, 01 lixa d’água fixa, retalhos de tecido, fita, barbante, lã, lantejoulas, botões,
miçangas, palitos de picolé, churrasco, dentes, caneta de tecido, tinta de tecido, glitter de
diversas cores, 30 cm de tecido cru e 01 stencil (borboleta, coração, flores, arabesco,
pássaros, estrelas...)
Música
01 flauta doce germânica, com o nome gravado.
01 pasta catálogo com 20 envelopes plásticos.
Inglês
01 lápis 4b
01 pasta de plástico, com elástico
Obras Literárias:
As obras literárias serão indicadas no decorrer dos trimestres.
Obra literária para leitura de férias. (No 1º dia de aula os estudantes precisam ter realizado a
leitura do livro)
CASSOL, Léia. Um ano especial. 4. ed. reform. e ampl. Porto Alegre: Cassol, 2016. 175 p.
(Coleção Beto e Fê). ISBN 9788589508278.
Livros Didáticos
Língua Portuguesa
1 - Marcha Criança 4º ano – Produção de Texto
Nara Bital, Graça Sette, Ivone Ribeiro, Márcia Travalha e Antonio Barreto
Editora Scipione
ISBN: 9788547402990 (aluno)
2- Marcha Criança 4º ano – Gramática
Maria Teresa, Maria Elisabete e Armando
Coelho Editora Scipione
ISBN: 9788547402891 (aluno)

Matemática - Marcha Criança 4º ano
Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho e Vívian
Marsico Editora Scipione

ISBN: 978-85-474-0232-7 (aluno)

Arte - Projeto Ápis – 4º
ano Eliana Pougy e André
Vilela Editora Ática
ISBN: 978-85-0818-512-2 (aluno)
Língua Inglesa - SHINE ON 4 SB
PREMIUM PK Helen Casey – Editora
Oxford – 2020
ISBN: 9780194069175
Dicionários:
01 Minidicionário de Língua Portuguesa (com divisão silábica) Nova ortografia.
Observações:
Cada estudante deverá portar diariamente a sua agenda escolar.
O uniforme é de uso obrigatório.
Colocar o nome da criança em todo o material escolar (inclusive nos lanches, mochilas e
uniformes).
As famílias deverão repor os materiais à medida que houver necessidade.
Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas culinárias, ilustrações
ou objetos para os projetos pedagógicos científicos; sucatas diversas, rótulos ou embalagens,
revistas para recorte, taxas para eventos culturais ou saídas de estudo.
Importante: A organização da mochila e do estojo ao longo do ano são de responsabilidade do
estudante e da família.

