
4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018 
 

MATERIAL DE CLASSE 
 
 

04 – cadernos universitários BROCHURA de CAPA DURA (Verde) – 96 folhas (para as disciplinas: Português, 
Matemática, Ciências, Geografia e História) – Encapados com plástico transparente incolor e etiquetados, 
contendo nas etiquetas o nome e ano do aluno 
01 – agenda escolar grande (ATENÇÃO: a agenda deverá vir com uma data por página.)  
OBSERVAÇÃO: Não será permitido aos alunos o uso de cadernos espirais. 
01 – pasta verde com elástico para uso diário 
06 – lápis pretos nº 2 
01 – apontador com depósito (Evitar aqueles que tenham a aparência de brinquedo) 
01 – caixa de lápis de cor (24 cores) 
02 – tubos de cola bastão (de boa qualidade) se necessário repor durante o ano. 
01 – régua de 30 cm transparente (plástico duro ou acrílico) 
01 – borracha macia 
01 – caneta marca-texto (amarelo) 
01 – caneta esferográfica preta, 01 azul e 01 verde para autocorreção 
01 - corte de 50 cm de plástico leitoso (verde) – que será usado para forrar a carteira do aluno quando 
necessário. 
01 – régua geométrica 
 
OBSERVAÇÃO: Os materiais de uso contínuo deverão ser repostos no decorrer do ano. 
 
 

ARTE 
 
01 – régua transparente de 30 cm 
01 – jogo de canetinhas (12 cores) 
01 – bloco de papel canson A4 
01 – bloco de papel canson A3 
02 – folhas de E.V.A. estampado 
02 – folhas de E.V.A. liso 
 
OBSERVAÇÃO:  Ao longo do ano, poderão ser solicitados materiais para confecção de trabalhos de Arte. 
 
TODOS OS MATERIAIS DE USO PESSOAL DEVERÃO SER ETIQUETADOS COM O NOME E ANO DO ALUNO. 
                      

 
MATERIAL PARA O LANCHE: 
 
01 – guardanapo de pano – para forrar a carteira 
 
 
INGLÊS 
 
01 – caderno BROCHURA pequeno de capa dura (verde) – 50 folhas – Encapado com plástico transparente 
incolor e etiquetado, contendo na etiqueta o nome e ano escolar do aluno. (Pode ser reaproveitado o 
caderno do ano anterior). 



01 – Minidicionário (Inglês/Português – Português/Inglês) – de qualquer Editora 
 

 
MÚSICA 
 
01 – pasta catálogo preta com 20 plásticos grossos transparentes 
01 – flauta doce (Yamaha) soprano em DOM, sistema germânico. 

 
INFORMÁTICA 
 
01 – pen drive 
 
  
 
Português: 

 

 Minidicionário Escolar da Língua Portuguesa           
 
Sugestões: 
 

 Luft – Ed. Ática  

 Michaelis – Melhoramentos                                                                 

 Silveira Bueno - FTD - Sacconi – Ed. Atual  

  Aurélio – Ed. Positivo     
      *Revisado conforme o “novo acordo ortográfico”   
 
 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS                         
                                                                                                      
                                                                             
 

 “Florinha e a Fotossíntese” – Branco, Samuel Murgel-Ed. Moderna (É IMPRESCINDÍVEL QUE SEJA A 
EDIÇÃO ATUALIZADA, portanto não será possível a reutilização das edições anteriores. Há dados e 
informações diferentes.) 

 
 

 “Em busca dos números perdidos” – Michael Thomson – Ed. Melhoramentos. 

 
     Outros livros paradidáticos poderão ser adotados no decorrer do ano. 
 
 
LIVROS DIDÁTICOS:    
 
Música: 
 
“Batuque Batuta” – Música na Escola – 4º ano – 2º Edição/2014 
Márcio Coelho e Ana Favaretto 



Ed. Saraiva 
I.S.B.N. 9788502221291 
 
 

Projeto Buriti (Editora Moderna - Fundamental I) 
 

 
 
 
OBSERVAÇÕES:  
 

1. Observar o modelo oficial de uniforme, exposto na Secretaria da Escola.  
2. Outros livros paradidáticos poderão ser solicitados ao longo do ano letivo. 
3. O material utilizado no ano anterior, que estiver em condições de uso, deverá ser reaproveitado. 
4. Os materiais que constam nesta lista deverão ser trazidos para a Escola apenas quando forem 

solicitados pela professora, através de bilhete na agenda escolar. 
 
 

Início das aulas - 25/01/2018  
 

Equipe Diretiva. 

   
 


