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4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LIVROS DIDÁTICOS 2020 
 

 Mini Dicionário da Língua Portuguesa: Aurélio com a nova ortografia. 

 

LISTA DE MATERIAIS 
 

 1 pasta de trilho vermelha. 
 1 pasta plástica transparente com trilhos (etiquetada: 

Atividades de Português). 
 1 caderno universitário espiral de 96 folhas 

(Português). 
 1 caderno universitário espiral de 96 folhas (História). 
 1 caderno universitário espiral de 96 folhas 

(Geografia). 
 1 caderno universitário espiral de 96 folhas 

(Matemática). 
 1 caderno universitário espiral de 96 folhas 

(Ciências). 
 2 Gibis. 
 10 folhas de papel almaço pautado. 
 500 folhas de sulfite  
 1 agenda grande 2020 impreterivelmente com uma 

folha para cada data. 
 1 régua pequena que caiba dentro do estojo (15 ou 

20cm). 
 Sugestão de leitura em sala de aula, 1 Revista Ciência 

Hoje das Crianças. Disponível no site: 
http://chc.org.br/    Ou, se preferirem a revista pode 

ser adquirida através do Colégio no 
valor de R$ 16,00. 

 1 caixa de lápis de cor 
 1 estojo contendo:  4 lápis pretos, 

borracha, 1 tesoura sem ponta, 1 cola 
bastão, apontador, 1 caneta azul, 1 caneta 
vermelha, 3 canetas grifa-texto, canetas 
coloridas (não são canetas hidrocores), 
corretivo em fita. 

 1 pasta plástica de elástico para deixar 
dentro da mochila (guardar as provas e/ou 
folhinhas de atividades). 

 Não é permitido o uso de corretivo 
líquido. 

 O estojo é para uso diário do aluno em 
sala de aula, independente do material 
pedido pela professora de artes. 

 Cada aluno deverá providenciar seu 
próprio material, pois o empréstimo de 
qualquer tipo do mesmo será 
terminantemente proibido. 

 
OBS: Todo o material deve estar etiquetado com o nome e sobrenome do aluno e ano, deve ser trazido para 
escola no 1º dia de aula. Exemplo dos dados da etiqueta: Cintia Pegoretti 4° ano. 

                                   
MATERIAL DE ARTES 

 
A lista de materiais de artes será entregue na primeira reunião de pais. 

A professora de Artes verifica o material já existente e prioriza a solicitação de alguns itens que 
realmente sejam necessários para o ano letivo, para evitar o desperdício e contribuir para as ações 

sustentáveis do Colégio.  
 

 
 


