
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2021 – 4º ANO – MEIO PERÍODO  

 

AVISOS IMPORTANTES: 

1) Prezar pela simplicidade dos materiais. 

2) Comprar apenas o solicitado, evitando excessos. 

3) Evitar comprar materiais de personagens, que são mais caros e não trazem qualquer benefício ao 

processo educativo das crianças. 

4) Reaproveitar os materiais utilizados no ano anterior e que estejam em bom estado. 

5) Respeitar as medidas e quantidades indicadas para os cadernos, lápis, pastas etc., pois tais indicações 

têm motivação pedagógica. 

6) Durante o ano serão solicitados materiais para reposição, se houver necessidade. 

7) Identificar todo o material escolar, peças do uniforme e materiais de higiene com nome completo. 

8) A agenda anual será entregue no início do ano letivo.  

9) Providenciar uma cópia autenticada da certidão de nascimento ou RG do estudante para uso nas aulas 

de campo ou saídas da escola. 

10) Os componentes que não adotaram, para 2021, materiais didáticos externos, produzirão os materiais 

internamente.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

Minidicionário com novo acordo ortográfico (para consulta em casa, pois na escola os estudantes usarão os 

disponibilizados em sala de aula pela professora). Títulos sugeridos: Aurélio ou Houaiss;  

1 Caderno (universitário, brochura, pautado, com margem, capa dura) – 48 folhas; 

Livro: Faça do 3º ano, parte 2 - será utilizado no 1º trimestre de 2021 – não comprar esse material;  

O material didático que será utilizado no 2º e 3º trimestres será produzido internamente. 

 Livros de literatura:  

 1) Kafka e a boneca viajante – Jordi Sierra I Fabra. Editora Martins Fontes. ISBN:9788561635503. 

2) A Teia De Charlotte – E. B. White. 2ª. Edição. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes. 

ISBN:9788578272968 

3) Título a ser definido no decorrer do ano letivo de 2021. 

 

MATEMÁTICA 

Utilizaremos o livro Faça Matemática do 3º ano de 2020 – parte 2 – pedimos que reservem esse material – 

atenção este material não deve ser comprado;  



 

 

O livro de Matemática do 4º ano será vendido por intermédio do Colégio, no início do ano letivo;  

1 Caderno quadriculado (1 x1 cm) 48 folhas. 

CIÊNCIAS 

Livro Buriti Plus - Ciências - 4ºano. Editora Moderna. Autor: Edições Educativas da Editora Moderna. Edição: 1 ª 

Edição. Disciplina:  Ciências. ISBN: 97885161129121; 

Pasta catálogo com 10 plásticos; 

Obs.: Poderá ser solicitado um livro paradidático durante o ano. 

 

ENSINO RELIGIOSO 

1 Caderno (brochura, universitário, pautado, com margem, capa dura) – 48 folhas; 

Livro de literatura: Em fuga do autor Pimm van Hest. São Paulo: Gaudi Editorial, 2018. ISBN 9788581841564. 

 

GEOGRAFIA 

1 Caderno (brochura, universitário, pautado, com margem, capa dura) – 48 folhas; 

1 Pacote de papel almaço com margem (10 folhas); 

Livro: Projeto Ápis – Geografia 4º ano – ISBN: 9788508195541. Autora: Maria Elena Simielli. Edição: 4. Ano da 

edição: 2020. Editora: ÁTICA;  

Obs.: Poderá ser solicitado um livro paradidático durante o ano. 

 

HISTÓRIA 

1 Caderno (brochura, universitário, pautado, com margem, capa dura) – 48 folhas; 

 

INGLÊS 

Todos os materiais serão entregues para o(a) estudante no início de cada semestre letivo. 

 

CATEQUESE: (para o estudante que optar) 

1 Caderno (pequeno, brochura, pautado, com margem, capa dura) – 48 folhas; 

O material didático será solicitado no início do ano e poderá ser adquirido no Colégio. 

 

DIVERSOS 

3 Lápis preto nº 2; 

2 Lápis de escrever coloridos – EcoLápis Graphicolor – 1 azul e 1 vermelho; 

1 Tesoura escolar sem ponta com o nome gravado; 



 

 

1 Tubo de cola bastão 40g cada; 

2 Borrachas macias; 

1 Régua plástica com 15 cm ou 20 cm; 

1 Apontador com depósito; 

1 Caixa de lápis de cor – 12 cores (não aquarelável); 

1 Estojo de canetas hidrográficas – 12 cores; 

2 Canetas marca-texto; 

3 Canetas esferográficas azul, preta e verde; 

1 Pasta com aba e elástico – gramatura 120; 

1 Estojo grande e simples, com duas divisórias; 

1 Bloco criativo A4 – diversas cores 120 g/m3 (sugestão: Creative Paper). 

 

 

 


