
LISTA DE MATERIAL - 4º ANO 2020 

 03 cadernos grandes brochura com 48 folhas                                             MATERIAL PESSOAL 

 02 cadernos grandes brochura com 96 folhas             - Repelente 

 1 caderno espiral pequeno para inglês  (o mesmo usado em 2019) - Protetor Solar                

 1 caderno grande brochura com 48 folhas para Redação                             - 1 squeeze d’ água 

 01 agenda com 1 página por dia      - 1 camisa com nome para ser usada na aula de              

 04 pastas plásticas transparentes com trilho        de Artes.            

 01 pasta polionda 4cm transparente com elástico                                     

 01 pen drive                 ESTOJO 

 01 tela para pintura 20 x 30 cm     - caneta esferográfica azul e colorida 

 01 metro de feltro  (colorido)      - 2 lápis – preto nº 02 

 01 resma A4 branco       - 1 apontador 

 02 pacotes de Paper Cil Extra (120g/m²)    - 1 borracha 

 02 cartolinas (vermelha e verde)     - 1 régua de 30 cm ( de preferência de alumínio 

 01 cartolina decorada      - 1 marca texto 

 01 papel 40 Kg       - 1 cola bastão (grande) 

 01 fita crepe       - 1 tesoura sem ponta 

 01 rolo de durex grosso transparente     - corretivo para caneta ( preferencialmente de fita) 

 01 rolo de durex (colorido)      - 1 estojo de hidrocor fina 12 unidades 

 1 tubo de cola 40 gr       - 1 estojo de lápis de cor com 12 cores 

 02 EVA  vermelha e azul        

 01 EVA decorado       MATERIAL DE ARTE                        

 Papel Crepom roxo       - 01 bloco de papel canson A3 

 1 folha de papel pardo      - 01 lápis 2B   

 01 revista para recorte      - 01 lápis 6B 

 01 nanquim amarelo       - 01 tubo de cola branca (grande) Cascorez 500g 

 01 flauta doce Soprano - Yamaha (Germânica)    - 01 aquarela em pastilha com 12 cores 

*Os alunos que já possuem a flauta doce     - 01 estojo de Pilot Grosso com 12 cores 
YAMAHA Barroca poderão usá-la.     - 3 potes de tinta acrílica vermelha 37ml 

 01 Dicionário Saraiva Jovem da Língua Portuguesa 
 

 

 

 LIVROS DIDÁTICOS 

 Português: Aprender Juntos Português, 4º Ano.  

Cícero de Oliveira Silva, Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva 

Greta Marchetti. BNCC, Ed. 2018. 

ISBN: 9788541818858 

 

 

 

 Matemática: Matemática 4 – Ênio Silveira,  

Claudio Marques. BNCC. Ed. Moderna. 

ISBN: 9788516119812 

 

 

 

 

 

 

 História: Ligamundo História 4º Ano –  

Coleção Ligamundo. Alexandre Alves e 

Letícia Fagundes de Oliveira. Ed. Saraiva. 

ISBN: 9788547234478 

 

 

 

 
Vire 



 

 

 

 

 Geografia: Ligamundo Geografia 4º Ano –  

Coleção Ligamundo. Anselmo Lazaro Branco e 

Elian Alabi Lucci. Ed. Saraiva. 

ISBN: 9788547234379 

 

 

 

 

 Ciências: Ligamundo Ciências 4º Ano –  

Coleção Ligamundo. César da Silva Jr. 

E outros. Ed. Saraiva. 

ISBN: 9788547234270 

 

IMPORTANTE 
 

 O material deverá ser entregue entre os dias 27/01e 31/01/2020, na escola, 

encapado com plástico transparente ou contact, com o nome do aluno e série. 

 Os livros de inglês deverão ser adquiridos na escola, no início do ano letivo.  

( parcelados em até 6 vezes). 

 A taxa de livro extraclasse será cobrada na mensalidade de Janeiro no valor de  

R$ 100,00 (cem reais). 

 Início das aulas: 03 de Fevereiro de 2020. 

 



 


