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 MATERIAL ESCOLAR 2018 

4º ANO 

 Início das aulas: 2 de fevereiro de 2018 (sexta-feira) 

 A partir do início das aulas, o material será solicitado pelo professor, de acordo com o horário. No primeiro dia, 
os alunos deverão trazer apenas agenda e estojo. 

 Material, uniforme completo (obrigatório) e lancheira deverão ser identificados com o nome do aluno, ano e 
turma.  

 

 1 agenda (folhas únicas para cada dia)- Exceto para alunos do Bilíngue 
 1 nécessaire contendo uma escova de dentes identificada com o nome do aluno e creme dental  
 Estojo completo com: 3 canetas marca texto: verde, amarela e rosa (para Matemática), borracha, apontador com 
depósito turbo, 3 lápis pretos nº 2 – ECO, 1 tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado (para crianças canhotas, 
sugerimos tesoura própria). 
 1 caderno capa dura verde  48 folhas – brochurão (Língua Portuguesa) 
 1 caderno capa dura preto (ou encapado com contact preto) 48 folhas - brochurão (História) 
 1 caderno capa dura vermelho  48 folhas – brochurão (Geografia) 
 1 caderno capa dura amarelo  48 folhas - brochurão (Ciências) 
 1 caderno capa dura azul  48 folhas – brochurão (Inglês) 
 1 caderno capa dura quadriculado vermelho  48 folhas – brochurão (Matemática) 
 1 pacote de 45 folhas de papel Filipinho color A4 - (Inglês, Ciências e Matemática) 
 1 envelope saco (25cm x 18cm) – (Matemática) 
 1 tubo de cola gel com dois bicos – Faber Castell 
 1 régua de 30 cm 
 1 calculadora simples com pilha 
 1 pacote com 100fls de sulfite A4 branco 
 1 pasta transparente 2 cm com elástico (para arquivo de provas) 
 1 pasta fina vermelha com elástico (Matemática) 
 1 pasta fina azul com elástico (Inglês)   
 1 pasta catálogo (qualquer cor) com 30 plásticos (Língua Portuguesa) 

 
ARTE: (Material de uso exclusivo para as aulas de Arte. Deverá ser etiquetado com o nome e a série do aluno) 
 

 1 caixa plástica (no tamanho 30 X 22 X 10 cm - não ultrapassar a medida sugerida), contendo: 1 caixa de giz 
pastel oleoso (24 cores), 1 caixa de lápis de cor (12 cores), 1 apontador com reservatório, 1 estojo de caneta hidrocor 
grossa (12 cores), 1 lápis preto grafite, 1 borracha, 1 conjunto de canetas coloridas para retroprojetor, 1 estojo plástico 
contendo 12 pastilhas de aquarela Faber-Castell.  

 1 bloco de papel para desenho A3 Filiart Renaud – superfície texturizada com 30% de fibra de algodão 

 1 folha de papel pardo  

 1 tubo de tinta acrílica (60ml) - vermelha  

 1 rolo de durex colorido - amarelo 

 1 caixa de massa para modelar  

 1 m de algodão cru (Largura de 1,50m) 
 1 conjunto de canetas fluorescentes (marca texto)  
 1 lápis grafite 6B 
 1 pacote de palito de churrasco 
 1 rolo de fita crepe 
 1 camiseta amarela tamanho adulto (pode ser utilizada a do ano anterior)  
 

 

Observação: O material de Arte utilizado no ano anterior, desde que esteja em condições adequadas de uso, poderá 

ser reaproveitado. 

 

           Todos os livros deverão ser encapados com plástico transparente e identificados com nome e série do aluno na 

parte externa. 

 
 



2 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

         *Versões digitais serão aceitas, com o uso de equipamento do aluno. 

 SILVA, Flávia Lins. Diário de Pilar na Grécia. Rio de Janeiro: Zahar, ISBN: 9788566642407. 
 

 OBRA COLETIVA. Coedição Latino-americana. Poemas com sol e sons. Poesia Latino-americana para meninos e 
meninas. São Paulo: Editora Melhoramentos, ISBN: 9788506066027. 
 

 AZEVEDO, Ricardo. Se eu fosse aquilo. São Paulo: Ática (Coleção: Para gostar de ler júnior), ISBN: 9788508164028. 
 

 SILVA, Flávia Lins. Diário de Pilar no Egito. Rio de Janeiro: Zahar, ISBN: 9788566642346. 
 

 PATERSON, Katherine e PATERSON, John. O coração de Sílex. São Paulo: Editora Salamandra, 
              ISBN: 9788516082079. 
 
 IANONNE, Leila Rentroia. Com a ponta dos dedos e os olhos do coração. São Paulo: Editora do Brasil, 

 ISBN: 9788510041508. 
 

 Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Moderna, ISBN: 9788516101473. 
 
 2 cadernos de Atividades (semestrais) e 1 caderno de Produção de Texto (Serão entregues aos alunos no início 

das aulas). 
 

       OBSERVAÇÃO: Outros títulos da literatura poderão ser indicados no decorrer do ano letivo. 

 

  MATEMÁTICA:  

 DANTE, Luiz Roberto. Projeto Ápis: Matemática: 4º ano. 3ª edição. São Paulo: Ática 2017, ISBN: 9788508184798. 

 

  INGLÊS:  

 PUCHTA, Herbert, STRANKS, Jeff, HOLZMANN, Christian. More! 2nd Edition Student’s Book 1:   

British English. Cambrigde:  Cambrigde University Press, ISBN: 9781107656451. 

 PUCHTA, Herbert, STRANKS, Jeff, HOLZMANN, Christian. More! 2nd Edition Workbook 1:  British 
English. Cambrigde:  Cambrigde University Press, ISBN: 9781107681354. 

 

 
 LITERATURA: 

 BARRIE, J. M. Peter Pan. São Paulo: Hub Young Readers level 3. ISBN: 9788563623744. 

 

GEOGRAFIA:  

 SILVA, Leda Leonardo da. Aprender juntos - Geografia  4º ano. Ensino Fundamental. São Paulo: Edições SM.  

 ISBN: 9788541814485. 

 

HISTÓRIA:  

 DREGUER, Ricardo. Kiese: história de um africano no Brasil. São Paulo: Moderna, ISBN: 9788516096700. 

 SALERNO, Silvana. Viagem pelo Brasil em 52 histórias. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 
 ISBN: 9788574063430. 

 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Uma amizade (im)possível. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 
 ISBN: 9788574066301. 
 

CIÊNCIAS:  

 1 jaleco branco, com nome, para uso nas aulas de laboratório (À venda na loja Pequeno Anjo).  
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ATENÇÃO: 

 No início do ano letivo, será cobrada uma taxa para compra de: 

  Cadernos de Atividades; 

 Caderno de Produção de Texto. 

 

UNIFORMES: Pequeno Anjo – Rua Marechal Deodoro, 1774 loja 1. Telefone: 3441-3777 

 

ALUGUEL DE ARMÁRIOS: www.globalbox.com.br (11) 3165-6133 

http://www.globalbox/

