
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - 2022 

 

 • 01 pasta catálogo A4 com 40 plásticos, capa translúcida (numerada 

de 01 ao 40); 

• 01 pasta catálogo A4 com 30 plásticos para portfólio;  

• 01 pasta catálogo A4 com 30 plásticos para Música;  

• 01 Flauta Yamaha germânica identificada;  

• 01 estojo de lápis de cor (12 cores);  

• 01 estojo de giz de cera (12 cores);  

• 01 estojo de giz de cera tons de pele 

• 01 estojo de canetinhas de pontas finas (12 cores);  

• 01 cola bastão;  

• 01 régua plástica rígida (30cm);  

• 01 calculadora simples;  

• 01 tesoura com ponta arredondada;  

• 01 apontador pequeno e com depósito;  

• 01 borracha macia;  

• 03 lápis grafite (ou dois lápis e uma lapiseira 0.9) 

• 02 canetas marca-texto de cores diferentes; 

 • 01 pacote de blocos autoadesivos pequenos (4 cores);  

• 01 caderno espiral pequeno para rascunho (48 folhas);  

• 01 caderno espiral universitário (96 folhas); 

 • 02 passatempos adequado à faixa etária. 

 

Observações: 

• Os materiais devem ter identificação com o nome do aluno.  

• Deve-se fazer a reposição dos materiais sempre que necessário. 



 

 

Livros de Literatura 

• ASARE, Meshack. O chamado de Sosu. Trad. Maria Dolores Prade. 

São Paulo: Edições SM, 2005. (Cantos do mundo). 

• AZEVEDO, Ricardo. Meu Material Escolar. São Paulo: Moderna, 

edição atualizada.  

• MEGAN, McDonald. Judy Moody, Judy de bom humor, Judy de 

mau humor, sempre Judy Moody. São Paulo: Salamandra, edição 

atualizada. 

 

 

Livros Didáticos 

 

• Livro de Inglês: English Experience 4A e 4B. São Paulo: Richmond 

(Moderna), 2020. 

• 01 Livro Projeto Presente + caderno de atividades: Matemática, 4º 

ano. São Paulo: Editora Moderna, 2019, 5ª edição. 

• Pequeno dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Edição 

Atualizada. Moderna. (Pode ser o já utilizado no 3º Ano). 

 

Observação:   

- Aguardar circular para aquisição dos livros. 

- Os livros de literatura para o Rodízio serão solicitados durante o ano 

letivo. 

 

 


