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4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LIVROS DIDÁTICOS 2020 

 

 

- A mulher que matou os peixes ( Clarice Lispector) – Ed. Rocco nº de págs. 48 

 

 

 

- Conto com Você (Cora Coralina)  - Ed. Global nº de págs. 64 

 

 

 

- O livro dos porquês. ( Vários autores) – Ed. Companhia da Letrinhas nº de págs. 64 

 

 

 
 

• Mini Dicionário da Língua Portuguesa: Aurélio com a nova ortografia (atualizado) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

LISTA DE MATERIAIS 

 

 

 

• 1 caderno universitário espiral de 100 folhas 

(Português/ Geografia) 

• 1 caderno universitário espiral de 100 folhas  

( Matemática/Ciências / História) 

• 1 caderno universitário espiral de 48 folhas (Inglês) 

• 2 pastas plásticas transparentes com trilhos  

• 500 folhas de sulfite A4 branca 

• 1 agenda grande 2020 impreterivelmente com uma 

folha para cada data. 

• 1 régua de 30 cm 

• 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, 1 caneta preta, 4 caneta grifa-texto, 

canetas coloridas (não são canetas hidrocores), 2 

corretivo em fita. 

• Calculadora (uso na matemática e em algum caso 

extraordinário na apostila) 

• 1 pasta plástica de elástico para deixar dentro da 

mochila (guardar as provas e/ou folhinhas de 

atividades) 

• 1 transferidor de 180º 

• 1 esquadro 

• 1 régua de 15cm 

• 2 folhas de sulfite A3 ( branca)  

• EVA – marrom e pele ( uma folha de 

cada) 

• EVA glitter (livre escolha) 

• Não será permitido a utilização de 

corretivo líquido. 

• Este 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 do aluno e a série e estar na escola no 1º dia 

de aula. 

 

MATERIAL DE ARTES 

 

 

✓ 1 bloco de papel “Creative” colorido 

✓ 2 tintas foscas para artesanato látex PVA (base água), cores: rosa escuro e amarelo limão 
✓ 1 pasta com elástico (azul) 
✓ 1 Folha EVA (Verde ou vermelho) 

 

• Em todas as aulas é necessário que o aluno traga: lápis de cor, canetinhas hidrocor, tesoura 

sem ponta e régua de 30cm. 
  

 

➢ IMPORTANTE: Os materiais de Artes devem vir separados dos demais materiais em uma 

sacola ou numa caixa, pois serão guardados separadamente pela professora de Artes em sua 

sala. Todo material deve ser etiquetado. 

 

  


