
 
 

 
LISTA DE MATERIAL - 4º ANO (2020) 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 
 

MATEMÁTICA: Ligamundo – Ensino Fundamental Anos Iniciais 4º ano 1ª Edição –2018 - Autora: Eliane Reame. Editora                  
Saraiva. 

LÍNGUA PORTUGUESA: Ligamundo – Ensino Fundamental Anos Iniciais 4º Ano – 1ª Edição - 2018 - Autoras: Luzia                   
Fonseca Marinho e Maria da Graça Branco – Editora Saraiva 

CIÊNCIAS: Ligamundo – Ensino Fundamental anos Iniciais 4º Ano – 1ª Edição - 2018 – Autores: César da Silva Júnior,                     
Sezar Sasson, Paulo Sérgio Bedaque Sanches, Sonelise Auxiliadora Cizoto e Débora Cristina de Assis Godoy – Editora Saraiva 

HISTÓRIA: Ligamundo – Ensino Fundamental Anos Iniciais 4º Ano – 1ª Edição - 2018 – Autores: Alexandre Alves e Letícia                     
Fagundes de Oliveira – Editora Saraiva 
GEOGRAFIA: Ligamundo – Ensino Fundamental Anos Iniciais 4º Ano – 1ª Edição/2018 – Autores: Elian Alabi Lucci e                  

Anselmo Lazaro Branco – Editora Saraiva 
 INGLÊS:  a ser informado oportunamente  
EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Educação Financeira para crianças – volume 4. Autores: Luiz Roberto Dante e Iraci Müller –                  

Editora Ática, 2016 
 MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA – (Revisado Conforme Acordo Ortográfico)  
 LITERATURA: 

- O guardador de palavras - Autora: Marina Pechlivanis, Ilustrações: Michele Lacocca, Editora Saraiva – 7ª edição.  
- Uma aventura inesquecível – Autor José Augusto – Editora Logosófica. 

MATERIAL: 
01 estojo contendo: lápis, borracha, apontador; ■  
01 lancheira e 01 guardanapo de pano; ■ 
03 cadernos grandes com pauta 96 folhas sendo: Um caderno          
para Matemática, um caderno para Português e 1 caderno para          
Ciências, História/Geografia; • 
01 caderno pequeno 50 folhas capa dura – para registro de           
vivências (somente para alunos novos); • 
01 caderno de caligrafia (sem tarja) ; • 
01 régua 30 cm; ■ 
01 pasta polionda fina com elástico; ■  
01 caixa de lápis de cor; ■ 
01 tesoura sem ponta (com o nome gravado); ■ 
01 pasta com 100 plásticos para o portfólio; ■ 
01 tubo de cola branca 90g; 
01 Agenda Escolar (fornecida gratuitamente pelo Colégio). ■ 

MATERIAL DE ARTES 
01 estojo de tinta aquarela escolar com 12 cores; ■ 
01 conjunto de cola colorida c/ 6 cores; ■ 
01 tubo de cola branca 90g; ■ 
01 rolo de fita gomada; ■ 
01 bloco criativo com 32 folhas ou 01 pasta criativa com 36            
folhas; ■ 
01 bloco criativo colorido com 32 folhas A3 297 mm x 420            
mm; 
01 bloco de papel para desenho A4 140 g/m²;■ 
01 bloco de papel para desenho A3 140 g/m² - 297 mm x 420              
mm; ■ 
01 pacote de papel sulfite 100fl A4 210 mm x 297 mm (cor             
azul); ■ 
01 resma de papel A4. 
 

 • Encapados e etiquetados 
(*) Qualquer cor 
■ Identificar com nome do 
aluno 

OBSERVAÇÕES: 
●Solicitamos que todas as peças de uniforme e materiais individuais sejam identificados com o nome do(a) aluno(a). 
●Durante o ano letivo, poderá ser solicitado algum material específico que não conste na lista. 
●Verificar a data de validade dos materiais. 
●A agenda escolar será fornecida gratuitamente pelo colégio. 
 
UNIFORME: 
●Malharia Santa Catarina – SCRN 702/703, Bloco E, s/n - Telefone: (61) 3326-3800. 
●Malharia Oliveira SCRN 706/707 Bloco F – Telefone: (61) 3447-8673. 
ATENÇÃO: O calçado para compor o uniforme deve ser tênis, sapatos sem saltos ou sandálias baixas presas ao tornozelo. Nas                    
aulas de Educação Física, o uso do tênis é obrigatório.  
 

Sugestão para a entrega do material: 23 de janeiro de 2020, quinta-feira, das 14h às 17h 


