
Nossa missão é: Promover o desenvolvimento acadêmico, social e espiritual, sem 

distinção de qualquer natureza, através da prestação de serviços educacionais, como 

agente transformador fundamentados nos princípios evangélicos e franciscanos.  
 

 

LISTA DE MATERIAL 2019  
4º ANO – Ensino Fundamental I 

 

• REUNIÃO DE PAIS – 26/01  
• ENTREGA DE MATERIAIS – 28/01  
• INÍCIO DAS AULAS – 29/01 

 

1 estojo duplo (com duas partes separadas) ou dois estojos 

1 caixa de lápis de cor – 24 cores  
1 caixa de giz de cera 12 cores 
1 Calculadora 

2 lápis pretos nº 2 ou lapiseira 

1 caneta esferográfica azul e preta 

2 borrachas brancas macias 

1 apontador com lixeira  
1 tubo de cola grande / 1 cola bastão  
1 tesoura sem ponta 

1 régua 30 cm  e 1 de 20 cm 

1 durex largo (4 cm) 
1 fita crepe  
1 caneta marca texto (amarela)  
1pasta com elástico transparente (branca)  
2 folhas de papel cartão colorido 
2 placas de EVA (1 lisa e 1 decorada) 
6 plásticos sem furo, tamanho ofício) 
2 tintas de tecido (cor à escolher) 
1 pacote de lantejoulas 
1 pote de glitter 
1 lixa de madeira nº 150 
1 lixa de qualquer espessura na cor preta 

1 caixinha de massa de modelar 
100 folhas de sulfite brancas 

1 bloco de canson A4  
1 bloco de canson A3 

2 cartolinas dupla face (1 preta e 1 cor à escolher)  
10 envelopes pardos tamanho ofício 

1 gibi de acordo com a idade da criança 

ARTES  
(todo material de artes deverá ser embalado e 
identificado com o nome completo do aluno)  

• 1 caneta permanente preta  
• 1 cartolina dupla face estampada  
• 1 tela 30x40  
• 2 pacotes criative color set (1 para Artes e um para 

de aula sala)  
• 1 pincel chato (médio)  
• 1 refil de cola quente (grosso)  
• 1 tinta PVA para madeira (qualquer cor) 

LIVROS - 4º ano 

Livro de Português e Caderno de Atividades 
Buriti  4ª Edição  Editora Moderna  
1 caderno espiral com 98 folhas 

1 Dicionário (qualquer editora) 

 
 
 
 
Livro de Matemática e Caderno de Atividades 
Buriti  4ª Edição  Editora Moderna  
1 caderno espiral 98 folhas 

 

Livro de Ciências 

Buriti  4ª Edição  Editora Moderna 

 
Livro de História 

Buriti  4ª Edição  Editora Moderna 

 
Livro de Geografia  
Buriti  4ª Edição  Editora Moderna  
1 caderno espiral com 98 folhas para História, 
Geografia e Ciências 

 
LIVROS PARADIDÁTICOS 

1) Quem vai salvar a vida  
Ruth Rocha                                    Ed. Moderna ou Salamandra 

2) Tantas histórias numa caixa de sapatos 

Edson Gabriel Garcia                     Ed. FTD 

3) Uma noite sem igual  
Ana Maria Machado                        Ed. FTD 

Inglês paradidáticos 
1. Animal Athletes 
2. Brain Gym 
 
Inglês - Our Discovery Island Film Studio Island - 4 
Student Book Autor: José Luis Morales  Editora:Pearson   
1 caderno espiral pequeno 50 folhas 

 
ENSINO RELIGIOSO 

Semear Juntos   Editora: SM 
 
E.C.D.H (Ética Cidadania e Direitos Humanos) 
(O livro será adquirido na Escola) 
O eu como autor da história: A Cidade da Memória 

Augusto Cury  Ei...Escola da Inteligência 

 
CURSOS OPCIONAIS 

(fora do horário de aulas e sem custo) 
 
VIOLÃO  

• 1 violão  
• 1 pasta preta tipo vendedor com sacos plásticos 

 
JAZZ  

• collant calça de bailarina (preta)  
• sapatilha preta 

 

 
OBS. Os livros e os cadernos ficarão em casa.  
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