
 
  

MATERIAL ESCOLAR - 2021 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ensino Fundamental  - 4º ano  
 
 

       REAPROVEITAR, SE POSSÍVEL, MATERIAIS DE ANOS ANTERIORES 

 
✓ Material de uso pessoal 

 
QTD. MATERIAL TAMANHO / TIPO MODELO FOLHAS DISCIPLINA 

 
05 

 
Caderno 

 

 
universitário  

 
com pauta 

 
48 

Língua Portuguesa - Matemática 
Ciências - História - Geografia 

01 Caderno 
 

pequeno - brochura com pauta 100 Diário 

 
 

QTD. MATERIAL  QTD. MATERIAL  

01 estojo escolar 01 régua  (30 cm)    

01 caneta esferográfica - azul 01 tinta guache  (6 cores)   

01 caneta esferográfica - vermelha 01 tinta plástica  (6 cores) 

01 apontador plástico com depósito 01 tesoura  s/ ponta  c/ o nome  do  aluno  

gravado 

Obs.: Para aluno não destro, indicamos tesoura  

          para canhoto. 

--- lápis preto (não aconselhamos  

lapiseira)    

01 caneta marca texto – amarela 01 pasta c/  elástico (simples – qualquer cor) 

--- borracha 01 plástico grosso para forrar carteira  (60x50cm) 

01 fita corretiva 01 minidicionário: língua portuguesa com  

reforma  ortográfica (sugestão: Aurélio) 01 lápis de cor  (24 cores) 

01 giz de cera   (06 cores) 01 pincel escolar (simples) – chanfrado  

 

01 canetas hidrográficas   (12 cores) 01 mochila escolar 

--- cola branca escolar 

--- cola em bastão 01 lancheira  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 Flauta:   Modelo: Flauta Doce - Estudante / Yamaha ou Dolphin com dedilhado germânico 

01 álcool gel para higienização da flauta  

01 flanela branca  



 
 
 
✓ Material didático e pedagógico: 

 
Disciplina Livro / Editora / Edição / Autor Código ISBN 

4º ano 
Português  

PROJETO  
BURITI  PLUS  
(de acordo com a BNCC) 
 
 

Editora:  MODERNA  
 

1ª EDIÇÃO 

9788516113179 

Matemática 
 

9788516112578 

Ciências 
 

9788516112912 

Geografia 
 

9788516112998 

História   
 

9788516113070 

Espanhol 
 

COLORES DEL ESPAÑOL 
1ª Edição -  Editora:FTD 

9788596021357 

Inglês 
  

POPTROPICA ENGLISH (AMERICAN)   
4 STUDENT BOOK - ED. PEARSON 

9781292275574 

OLEM “O líder em mim”  

 

 

     Não comercializados em  livrarias.  
 

----- 

OFICINA DAS 

FINANÇAS  

----- 

Material Pedagógico 

ESPA  

   Material impresso –  produzido pela escola  ----- 

 
 

✓ Material que o aluno deverá trazer:  
  

❖ na 1ª semana de aula:  
▪ Estojo completo 
▪ Lápis de cor 

 
 
❖ a partir da 2ª semana de aula:  

▪ Trazer o material de acordo com o horário de aula (horário será entregue na 1ª semana de aula)  

 
 

✓ Observações:  
 

▪ Todo material  deverá ser etiquetado  com o nome e turma  do aluno 
      (colocar a etiqueta na capa e pelo lado de fora); 

 

▪ Encapar os cadernos com plástico ou contact  transparente e  incolor; 

▪ Os cadernos  com 48 fls  são  solicitados  para evitar desperdícios,  se for  necessário o responsável 
      deverá  adquirir mais  no decorrer do ano; 

▪ Se os  materiais de uso pessoal  forem insuficientes, será necessária a complementação dos mesmos;  

▪ Materiais específicos para determinadas atividades serão solicitados no decorrer do ano. 

 

 
 

 
 

▪ Hidrográficas  
▪ Tesoura 

 

▪ Cola em Bastão 
▪ Caderno Diário 

 

Qualquer dúvida ou eventualidade estaremos à disposição, pelos telefones:  2946 8688 / 2946 8295  

 

 


