
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2023 

ENSINO FUNDAMENTAL – 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. Respeitar as cores dos cadernos, pois estas ajudam na organização dos/as 

estudantes.  

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 solicitam livros didáticos trabalham com produção de material próprio.  

 

 

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 vermelho, brochura, pautados, com margem, capa dura – 96 folhas; 

•  Livro: Escrever bem com gramática, 4º ano. Laiz Barbosa de Carvalho. 6ª. edição, São Paulo: 

Saraiva, 2016. ISBN 978-85-472-1333-6  

• Kafka e a boneca viajante - Jordi Sierra I Fabra. Editora Martins Fontes. ISBN: 978-8561635503. 

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

ISBN:9788578272968.  

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICA -  

• Livro:  Ligamundo: Matemática 4ºano / Eliane Reame. 1ªedição, São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN 

978-85-472-3467-6  

• 1 Caderno universitário azul quadriculado (1 x1 cm) de capa dura, com margem,  96 folhas. 

• 1 caixa de sapatos encapada e identificada com: 1 fita métrica, 1 calculadora simples, 1 baralho 

simples, 1 copo medidor de plástico 500ml para líquidos e sólidos e 1 caixa com 12 massinhas, 1 

embalagem pequena vazia medida em quilograma e 1 embalagem pequena vazia medida em Litro. 

(Identificar todos os itens da caixa com nome completo e série). 

OBS: ATENÇÃO! O LIVRO SÓ PODERÁ SER REUTILIZADO SE ESTIVER TOTALMENTE APAGADO E O 

MATERIAL COMPLEMENTAR ESTIVER COMPLETO.  

 

• CIÊNCIAS - Livro Buriti Plus - Ciências - 4ºano. Editora Moderna. Autor: Edições Educativas da Editora 

Moderna.  1 ª Edição. Disciplina:  Ciências. ISBN: 9788516112912 

ATENÇÃO! O LIVRO SÓ PODERÁ SER REUTILIZADO SE ESTIVER TOTALMENTE APAGADO E MATERIAL 

COMPLEMENTAR ESTIVER COMPLETO. 

• 1 Pasta catálogo com 50 plásticos; 

• 1 caderno de desenho/cartografia (espiral, capa dura) - 48 folhas; 

• 1 bloco pautado com 50 folhas; 

• 1 pacote de papel sulfite A4 branco com 100 folhas; 

• 1 pinça anatômica com 18 centímetros; 

• 1 lupa de mão 75 milímetros com cabo; 

• 1 conjunto de Mini Ferramentas (pá e rastelo) para jardinagem (com aproximadamente 21 

centímetros); 

• 1 capa de chuva; 

• 1 avental (para as aulas de culinária); 

• 1 copo plástico (reutilizável); 

• 1 mochila saco (o tamanho deve ser suficiente para armazenar a pinça, a lupa, as mini 

ferramentas e a capa de chuva). 

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

 

ENSINO RELIGIOSO E GEOGRAFIA  

• 1 Caderno verde brochura, universitário, pautado, com margem, capa dura – 96 folhas; 

OBS: Será utilizado apenas um caderno para os dois componentes. 



 

 

• Livro: Porta Aberta Geografia 4⁰ ano. Edilson Adão e Laercio Furquim Jr. Edição 2019. Editora FTD.  ISBN 

7898683430619OBS. 

•  Poderá ser solicitado um livro paradidático para Ensino Religioso durante o ano. 

 

HISTÓRIA  

• 1 Caderno amarelo brochura, universitário, pautado, com margem, capa dura – 96 folhas. 

 

INGLÊS 

• Richmond Solution GO - English Experience 4º ano. Editora Richmond.  

Para compra do material favor acessar o link: https://www.colegiomedianeira.g12.br/wp-

content/uploads/2022/12/FOLDER-DE-PAGAMENTO-RS-2023.pdf. Atenção para fazer a aquisição será 

necessário usar o CPF do Responsável Financeiro pelo estudante.  

01 caderno roxo universitário, brochura, pautado, com margem, capa dura – 48 folhas;  

(Obs. Pode ser encapado na cor roxa – sem estampas). 

 

DIVERSOS 

• 10 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; 

• 4 Tubos 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 Caneta marca-texto com apagador; 

• 1 Caneta esferográfica azul; 

• 1 Caneta esferográfica preta; 

• 3 Canetas esferográficas verdes; 

• 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;  

• 1 jogo com 4 Blocos Adesivos - 38 x 50 mm  (imagem apenas ilustrativa).  

https://www.colegiomedianeira.g12.br/wp-content/uploads/2022/12/FOLDER-DE-PAGAMENTO-RS-2023.pdf
https://www.colegiomedianeira.g12.br/wp-content/uploads/2022/12/FOLDER-DE-PAGAMENTO-RS-2023.pdf


 

 

 

• 2 Blocos Adesivos - 76 x 102mm (imagem apenas ilustrativa) 

 

• 1 bloco adesivo com linhas (imagem apenas ilustrativa) 

 

• 1 Pacote de folhas para Origami Dobradura 3 em 1 – 60 folhas (20 folhas 20x20cm, 20 folhas 

15x15cm e 20 folhas 10x10cm). 

 

 

 

 


