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4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INCIAIS
Livros:
Língua Portuguesa
 Liga Mundo – Língua Portuguesa 4º ano – Luzia Fonseca Marinho / Maria da Graça
Branco – Editora Saraiva
 Escrever bem com gramática – 4 – Laiz Barbosa de Carvalho – Editora Saraiva
 O aluno deve possuir um mini dicionário da Língua Portuguesa. Sugerimos
Minidicionário Soares Amora da Língua Portuguesa – 20ª edição revista e atualizada
conforme a nova ortografia – Editora Saraiva
Literatura
 E se fosse você? – Sandra Saruê e Marcelo Boffa – Ed. Melhoramentos
 Família Online – Isabel Vieira – Editora Moderna
 Viagem ao Centro da Terra – Júlio Verne – Reencontro Infantil – Editora Scipione
 O mágico de Oz – L. Frank Baum – Adaptação: Lúcia Tulchinski – Reencontro Infantil
Editora Scipione
Matemática
 Matemática 4 – Livro texto - Ênio da Silveira e Cláudio Marques - 4ª edição (2015)
Editora Moderna
 Matemática 4 - caderno de atividades - Ênio da Silveira e Cláudio Marques –
4ª edição (2015) - Editora Moderna
História
 Aprender Juntos – História - 4º ano – Organizadora: Edições SM
De acordo com a BNCC
Geografia
 Aprender Juntos – Geografia - 4º ano – Organizadora: Edições SM
De acordo com a BNCC
Ciências
 Aprender Juntos – Ciências - 4º ano – Organizadora: Edições SM
De acordo com a BNCC
Língua Inglesa
 Kids’ Web 4 – Ana Lucia Militello – Second Edition - Editora Richmond
Robótica
 Apostila Anual / Kit Tecnológico (vendida na escola)
Material de Papelaria:
 Português - 1 caderno universitário vermelho de capa dura brochura 96 folhas;
 Produção de Texto - 1 caderno universitário vermelho de capa dura brochura
48 folhas;
 Matemática - 1 caderno universitário amarelo de capa dura brochura 96 folhas;
 Ciências - 1 caderno universitário verde de capa dura brochura 48 folhas;
 Laboratório - 1 caderno universitário verde de capa dura brochura
48 folhas e 1 jaleco branco;
 História - 1 caderno universitário azul de capa dura brochura 48 folhas;
 Geografia - 1 caderno universitário azul quadriculado de capa dura brochura 48 folhas;
 Inglês - 1 caderno meia pauta grande espiral capa dura 48 folhas (somente para alunos
novos. Os alunos antigos poderão usar o caderno do ano anterior);
 1 caderno grande de caligrafia capa dura;
 1 pasta arquivo para todas as matérias (deixar em casa);
 1 pasta fina, de plástico vermelha, com elástico, tamanho ofício;*
 1 caneta esferográfica (qualquer cor);*
 1 caixa de lápis de cor (12 cores);*












1 caixa de hidrocor ponta fina (12 cores);*
1 apontador com depósito;*
1 cola;*
1 tesoura sem ponta;*
1 régua de 30 cm;*
1marcador de texto amarelo;*
4 lápis pretos;*
1 borracha;*
Transferidor;*
Compasso.*

(*) Esse material é de uso pessoal e permanecerá com o aluno, devendo ser reposto, quando
necessário.
Observações:







Livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente, e etiquetados na capa com o
nome e ano do aluno.
Com o objetivo de padronizar e facilitar o uso do material pelo aluno, é solicitada a aquisição
conforme as especificações acima, pois materiais diferentes não serão aceitos.
Todo material escolar deverá conter o nome da criança.
Os alunos receberão uma agenda da escola no início das aulas.
Nesta listagem não consta o material de uso coletivo usado pela professora em sala de aula com os
alunos, que será cobrado em três cotas: março, maio e agosto.
No primeiro dia de aula o aluno deverá trazer os cadernos e o estojo. O restante do material
será pedido durante a primeira semana de aula.

AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO

Na prática, a Livro Fácil facilita a aquisição do material didático por parte das famílias. As
listas de material de cada série da escola estarão atreladas aos estudantes em nosso site.
O responsável acessa a plataforma, seleciona a série e escreve o nome do aluno. A Partir daí,
automaticamente tudo que a escola indicou é apresentado com um excelente desconto.
Acesse o link para acesso e compra: www.livrofacil.com

