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Lista de Material Escolar 2018
4º Ano do Ensino Fundamental
MATERIAL DE USO DIÁRIO:
lápis
borracha
apontador
caneta esferográfica azul
caneta esferográfica vermelha
tubo de cola
caixa de lápis de cor com 12 cores
caixa de hidrocor fino com 12 cores
caderno para rascunho pautado pequeno
(metade de A4)
2 canetas marca texto
tesoura pequena sem ponta (gravar o nome do
aluno)

régua pequena (20 cm)
1 pasta plástica amarela polionda 2 cm
grande com elástico
1 pasta plástica amarela grande com trilho –
para relatórios e 1 envelope tamanho ofício

LIVROS:
Ensino Fundamental – 4º ano - Sistema de
Ensino/ SER – SOMOS Educação
Gramática: Gramática Fundamental 4º ano –
Douglas Tufano – Ed. Moderna
Minidicionário da Língua Portuguesa:
Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa –
Ed. Moderna. (Para aluno novo)

Extraclasse:
O menino que não queria ser príncipe e
outras histórias encantadas – Georgina
Martins - Ed. Edelbra
Dona Palavra – Ronald Claver – Ed. FTD
Ensino Religioso:
Perto de mim 4 – Org.: Edições SM
Bíblia Sagrada Tradução da CNBB (Para
aluno novo)

CADERNOS:

ARTE:

1 caderno costurado grande de capa dura
amarela para REDAÇÃO (para aluno novo).

1 pasta polionda ofício branca com
elástico (com o nome e série do aluno)
2 lápis 6B

Para o aluno antigo, é o mesmo do 3º Ano
(bastando encapá-lo com plástico amarelo –
grosso e sem transparência – e etiquetá-lo com a
série atual).

6 cadernos costurados grandes de capa
dura amarela (96 folhas) para MATEMÁTICA,
LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA,
CIÊNCIAS E RELIGIÃO.

1 caderno de caligrafia produzido pela
Gráfica Falcão (56 folhas)

EDUCAÇÃO FÍSICA:
1 garrafinha de plástico (para água)
MÚSICA:
Livro: Trilha da música – Volume 2 (Cecília
Cavalieri França) Ed. Fino Traço/ Belo
Horizonte. (Para aluno novo).

Para o aluno antigo é o mesmo do 3º ano (que
será usado, também, no 5º ano), bastando
etiquetá-lo com a série atual e encapá-lo com o
plástico transparente.

1 Flauta Doce Soprano em Dó Maior –
Yamaha - Modelo Germânico (para aluno
novo) – gravar o nome completo
OBSERVAÇÕES:
A agenda será entregue no primeiro dia de
aula.
Etiquetar todo o material de uso diário.
Os cadernos e os livros didáticos devem ser
etiquetados na capa. Os livros extraclasse
devem ser etiquetados na contracapa.

Será necessário sempre trazer na mochila

um kit de higiene pessoal e uniforme extra
para a aula de Educação Física.

