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LISTA DE MATERIAIS - 4º ANO - 2017 

 

-Alunos novos: os materiais deverão ser entregues no dia da entrevista com os pais, na primeira 
semana de fevereiro (será agendada pela escola).  
-Alunos rematriculados:  deverão entregar  na primeira semana de fevereiro, na recepção.  

 
 

Todos os materiais do ano anterior que estiverem  em boas condições poderão ser 
REAPROVEITADOS. 

 
* 1 camiseta usada em tamanho maior que a 

criança, para aulas de Arte. 

* 1 tesoura sem pontas com o nome da criança. 

* 1 estojo. 

* 1 caixa de lápis de cor. 

* 1 jogo de canetinhas. 

* 1 tubo de cola líquida (40g).  

* 1 tubo de cola bastão. 

* 2 lápis de escrever (sempre apontados) ou 

lapiseira a partir de 0,7 mm. 

* 1 apontador com lixeira. 

* 2 borrachas brancas e macias. 

* 1 régua de 30 cm. 

* 2 canetas esferográficas (1 preta e 1  azul). 

* 1 caderno para caligrafia. Pode ser o mesmo do 

ano anterior. 

*2 cadernos grandes, capa dura e espiral (96 

folhas). 

* 4 cadernos pequenos (50 folhas) para  Música, 

Inglês, Espanhol e Ritmos. Podem  ser os mesmos 

de 2016.  

*2 pastas plásticas finas, transparentes e com 

elástico. Podem ser as mesmas  do ano anterior. 

*1 pasta plástica transparente com elástico (4 cm). 

* 1 flauta doce soprano, marca Yamaha,  

Germânica. 

* 1 protetor auricular para aula de Música. 

*1 tubo de repelente em spray. 

* 1 tubo de protetor solar. 

* 1 refil de lenços umedecidos para uso individual. 

* 1 caixa de lenços de papel para uso individual. 

* 1 boné. 

 

 

 
Deverá vir diariamente com o aluno: 
* 1 garrafa de água higienizada e com água. 
* 1 toalha para o lanche. 

 
 

LIVROS  
Didáticos:  
 
História: PORTA ABERTA, História 4º Ano, Mirna Lima, Editora FTD, edição renovada 2014.  
 
Geografia: FAÇA! Geografia,  4º Ano, Silas Martins Junqueira (livro 1 e livro 2), Editora FTD,  edição 
2016 
 
Ciências: PORTA ABERTA, Ciências, 4º Ano, Ângela Gil e Sueli Fanizzi, Editora FTD, edição renovada 
2014. 
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Língua Portuguesa: PROJETO ÁPIS, Língua Portuguesa 4º Ano, Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera 
Marchezi, Editora Ática, 2ª  edição 2014. 
  
Matemática: FAÇA! Matemática 4º Ano, Giovanni e Giovanni Júnior (livros 1 e 2).  Editora FTD,   edição 
2016. 
 
Inglês: KIDS’ WEB 3, Richmond – SECOND EDITION, Editora Moderna, edição 2014. 
 
Espanhol: NUEVO RECREO 4, Roberta Amendola, Editora Santillana.  3ª edição, 2014. 
 
 
Literatura: Serão solicitados durante o ano. 
 
Alunos novos: 

-1 dicionário de Português. Sugestão: Minidicionário Aurélio, Editora Positivo. 
-1 dicionário de Inglês. Sugestão: Editora Cambridge ou Editora Oxford. 
-1 dicionário de Espanhol: Sugestão: Editora Santillana.   

 
 

A relação dos livros foi disponibilizada às principais livrarias da cidade. 
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome da criança. 

 

 
 

Empresas credenciadas para venda de uniformes:  
Weikki Confecções – 33222593 
Nódhice – 33231623 

 
 

  
 
 
 


