
 

LIVROS 

1. Língua Portuguesa: Coleção Faça - DEMASI, Angélica Alves Prado e HULLER, Cristina Tibiriçá. (De acordo com a 
BNCC) FAÇA Língua Portuguesa: partes 1 e 2: 4° ano. 1 ed. São Paulo: FTD, 2020.  

2. Matemática: Coleção Porta Aberta para o Mundo – Matemática – 4º ano. Edição 2019 (de acordo com a BNCC). 
Autores: Marília Centurión, Júnia La Scala e Arnaldo Rodrigues. Editora FTD. 

3. Ciências: Coleção Porta Aberta para o Mundo – Ciências – 4º ano. Edição 2019 (de acordo com a   BNCC).    Autores: 
Ângela Gil e Sueli Fanizzi. Editora FTD.  

4.  Geografia: Coleção Porta Aberta para o Mundo – Geografia – 4º ano. Edição 2019 (de acordo com a BNCC). 

Autores: Edilson Adão e Laércio Furquim Jr. -  Editora FTD.  

5. História - Coleção Porta Aberta para o Mundo – História – 4º ano. Edição 2019 (de acordo com a BNCC). Autor: Alfredo 
Boulos Júnior - Editora FTD. 

6. Produção de Textos: Produção de Texto - 4º ano – autora: Rosemeire Aparecida Alves – Editor: FTD. 

7. Programa Bilíngue - Kit de Inglês – Aluno Bilíngue – Stanford Evolution/FTD -  livro texto, livro de atividades, projetos 

manuais, acesso portal digital, CD, 3 livros de literatura, bolsa evolution, tag personalizável. (4º ANO) 

LEITURA COMPARTILHADA (PROJETO DE LITERATURA) – SALA DE AULA 

 

 Fevereiro: o Diário Escondido de Serafina - Autora: Cristina Porto – Ed. Ática 

 Abril: Histórias Greco-romanas - Autora: Ana Maria Machado – Ed. FTD 

 Agosto: O caso da Borboleta Atíria – Autora: Lucia Machado de Almeida – Editora: Ática 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 Fevereiro: O Jeito de Cada Um – autor: Edson Gabriel Garcia – Editora – FTD 

 Maio:  Fazer o Bem, Para Quem? – autor: Marcos Ribeiro - Editora Moderna 

BIBLIOTECA DE SALA 

O livro de literatura, para organização da biblioteca de sala, será adquirido pela escola e será devolvido no final do ano letivo. 
Valor: 50,00 

 

LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 4º ANO – 2021 
 



 

MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO:  

 5 caderno capa dura, 96 folhas, etiquetado (para os componentes: Língua Portuguesa, História, Geografia 

Ciências, Matemática) – com margem e sem desenho nas folhas;  

 1 caderno, 48 folhas (para: Língua Inglesa);  

 1 bloco para produção de textos;  

 01 pasta polionda grossa com 2 cm de espessura.  

 1 régua de 30 cm 

 1 squeeze (garrafinha para uso pessoal com nome).  

 

ESTOJO COMPLETO  

 2 lápis 2B;  

 1 borracha macia;  

  1 apontador com depósito;  

  1 tesoura sem ponta (com o nome gravado);  

  1 régua plástica com corpo transparente – 30 cm;  

  1 tubo de cola bastão 40 g;  

  1 tubo de cola escolar branca líquida, 37 g;  

  1 caixa com lápis de cor – 24 cores;  

  2 canetas marca-textos amarelas;  

 1 caneta ponta porosa fina (0,4 mm) preta;  

 1 conjunto de canetinhas hidrocor – 12 cores;  

MATERIAL COLETIVO PARA ARTE 

 03 blocos de canson/branco/A3 com 20 folhas de 140 gr  

 01 caixa de Giz de cera - Tons de pele - 12 cores - (sugestão: pode ser encontrado em lojas da internet) 

 01 bloco de desenho- tamanho: A3 branco –150 g  

 04 potes de guache (cores variadas) 

 01 blusa de malha grande para pintura (ou avental) 

 01 caixa de giz pastel  

 02 trinchas ¾ para pintura 

 04 canetas de ponta porosa preta.  

 01 rolo de pintura espessura 9cm 

 01 conjunto de canetinhas - 12 cores 

 05 pinceis atômicos 

 01 Revista que tenha mais gravuras do que escrito 

 Maleta de plástico transparente, para folhas A3, com alça (Medidas: 350x505x30mm) 

Matéria prima: polipropileno, reciclável, atóxica, impermeável, leve 

 

OBSERVAÇÕES:  

 Os materiais deverão ser adquiridos, identificados com o nome completo do aluno e entregues à 

professora, em um único pacote também identificado (entregar para a professora na segunda semana)   

 Deverá ser especificado no pacote o material que porventura não foi adquirido.  

 Durante o ano, os materiais deverão ser repostos sempre que necessário.  

 É importante que os materiais adquiridos sejam de boa qualidade, o que contribuirá de forma positiva 

para o processo escolar do seu filho.  

INÍCIO DAS AULAS: 

 

 04/02/2020: 2º ano do Ensino Fundamental ao 9º ano do Ensino Fundamental 

  05/02/2020: Maternal II da Educação Infantil ao 1º ano do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

https://www.koralle.com.br/giz-de-cera-pintkor-12-cores-tons-de-pele-p7056/
https://www.koralle.com.br/giz-de-cera-pintkor-12-cores-tons-de-pele-p7056/


 

 

VENDA DE UNIFORME: 

 Caetano Esportes - Av Amazonas, 3897 - Alto Barroca - Belo Horizonte, MG - CEP: 30431-025 

(31) 3332-0077 - (31) 3332-8547 

 Caetano Esportes – Av. João Cesar d Oliveira, 2.345 – Eldorado – Contagem (31) 3351 -9582 

 

 UNIFORME: 

 O uso do uniforme completo é obrigatório, pois, além de identificar o (a) estudante, evita o consumismo 

e confere uma unidade ao grupo. Uniformizado (a), o (a) estudante apresenta, onde quer que esteja, 

a sua condição de estudante e de pertencente à Instituição. Esperamos, então, e não apenas por isso, 

posturas moral e ética, individual e coletiva, condizentes com a proposta da escola.  

 Bermuda (dois modelos) 

 Camisa de malha 

 Calça (dois modelos) 

 É obrigatório o uso da bermuda para todos os alunos para as aulas de Educação física.  

 O uso da calça Jeans azul será permitido, exceto para as aulas de Educação física. 

Os alunos podem usar qualquer calçado?  

 Preferencialmente tênis, por sua praticidade, comodidade e segurança em diferentes 

atividades.  

 Não são permitidos crocs, sapatilhas, tamancos, sandálias e tênis de rodinha.  

 

 

 

 


