
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2022
4° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I

“Ajudamos as pessoas a desenvolver a consciência comunitária, a descobrir o valor e as exigências do
viver e trabalhar com os outros, cultivando especialmente algumas atitudes e experiências (...).”

NMPE – 83 (Nosso Modo Próprio de Educar - Documento Oficial das Filhas de Jesus)

INFORMAÇÕES GERAIS:

● Dia 25/01 – Divulgação das listas, acolhida dos alunos e entrega dos materiais solicitados
para esse dia - Horário: 14h às 17h25.

❖ Nesse dia, a família deverá informar, por escrito, como será o retorno da criança
para casa: transporte escolar, portão da rua Cristóvão Colombo ou Expresso.

❖ A partir de 26/01, horário regular das aulas: das 12h40 às 17h25.
❖ REUNIÃO DE PAIS: 29 de janeiro, sábado, das 10h30 às 12h- Pedimos que

compareça apenas um responsável por família para evitarmos aglomerações.

CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE MATERIAIS:

25/01 – Todos os cadernos e os materiais de uso constante.
26/01 – Língua Portuguesa e Matemática.
27/01 – Educação Religiosa, História, Geografia, Ciências.
Aguardar a 1ª aula das disciplinas: Bilíngue, Educação Musical e Arte para trazer o material
solicitado.

ORIENTAÇÕES:

● Todo o material deve ser etiquetado com o nome e a série do aluno em local bem visível;
● Todo material da série anterior, que estiver em bom estado, poderá ser aproveitado;
● A família deverá ficar atenta à organização e reposição do material de uso constante do

estojo, principalmente colas, lápis, borrachas e canetas;
● Livros literários e outros materiais de papelaria serão solicitados durante o ano

letivo.

LÍNGUA PORTUGUESA

● Livro: Português Linguagens 4º ano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar
Magalhães – 7ª edição 2019. Atual Editora. ISBN: 9788557692114.

● Dicionário pequeno com a nova ortografia.
● Livro literário: O mágico de Oz. Autor: Lyman Frank Baum -Lúcia Tulchinski Editora

Scipione, Coleção Reencontro Infantil - ISBN:9.788.526.276.987



MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS EM BANCA DE JORNAL:

● 02 gibis (para a biblioteca de classe).
● 01 revista e/ou livro de atividades lúdicas: palavras-cruzadas, SUDOKU, raciocínio lógico,

desafios, caça-palavras, etc.

MATEMÁTICA

● Livro: Presente Matemática 4 - Autores: Luís Márcio Imenes e Marcelo Lellis - 5ª edição
2019 – Editora Moderna. Acompanha envelope de Material Complementar. ISBN:
9788516119997. Aquisição exclusivamante pelo site: https://loja.moderna.com.br/
Código PIN: SWHWBI

GEOGRAFIA E HISTÓRIA

● Livro: Ligamundo: Geografia 4º ano – Autora: Elian Alabi Lucci e Anselmo Lazaro Branco
– 1ª edição – Editora Saraiva – Plürall – ISBN: 9788547234379.

● Livro: Kiese - História de um africano no Brasil. Autor: Ricardo Dreguer - 2015 - ISBN:
9788516096700.

● Livro: Curumim Poranga - Autora: Neli Guiguer - Paulinas - 2ª edição, 2016. ISBN:
9788535641295.

CIÊNCIAS

● Livro: Ligamundo: Ciências 4º ano - Autor: César da Silva Júnior … [et. al.] – 1ª edição –
Editora Saraiva – Plürall  ISBN: 9788547234270

EDUCAÇÃO RELIGIOSA

● Livro: Semear Juntos – Volume 4 - Autoras: Mar Sánchez Sánchez e Hortensia Muñoz
Castellanos. 2ª Edição. – São Paulo: Edições SM, 2020. ISBN:9786557440193.ok

PROGRAMA BILÍNGUE
● Livros:

Power Up Level 3  Pupil's Book - ISBN 9781108413794
Power Up Level 3 - Activity Book with Online Resources and Home Booklet - ISBN
9781108430074
Autores: Caroline Nixon and Michael Tomlinson
Editora Cambridge University Press

● 1 caderno brochura Universitário Capa Dura com 48 folhas.

ARTE

Pensando nos cuidados necessários com a higiene, os materiais de arte serão de uso individual.
-  Pasta polionda larga 55mm contendo:

● 1 régua de 20 cm;
● 1 caneta permanente preta;
● 1 pincel chato n 6;
● 1 pincel chato  n 8;
● 1 estojo de aquarela;
● 1 paninho para limpeza dos pincéis;
● 50 folhas de papel sulfite 40 tamanho a4;
● 1 pacote de papel colorido (12 cores) color set a4.

https://loja.moderna.com.br/


Obs: O aluno deverá levar a pasta no dia da aula de Arte.

EDUCAÇÃO MUSICAL

● 01 pasta catálogo com 20 plásticos ( pode ser a mesma dos anos anteriores)

MATERIAIS DE USO CONSTANTE

● 03 cadernos universitários, com espiral, capa dura e com 96 folhas;
● 01 caderno de desenho – espiral universitário  – capa dura  - 96 folhas brancas;
● 01 agenda escolar diária;
● 01 pasta catálogo com 10 plásticos;
● 03 caixas de massa de modelar à base de cera, com 12 cores ( serão usadas também em

Arte e no Bilingue);
● 03 sacos herméticos pequenos - com fecho ziplock para armazenar a massinha de

modelar.

ESTOJO CONTENDO

● 01 caixa de lápis de cor completa;
● 01 estojo de caneta hidrocor;
● 01 caneta permanente preta;
● canetas esferográficas coloridas;
● 02 lápis grafite;
● 01 régua de 15 cm;
● 01 borracha;
● 01 apontador com depósito;
● 01 caneta marca-texto;
● 01 cola em bastão de 40 g;
● 01 tesoura sem ponta.


