
LISTA DE MATERIAL - 2023

Ensino Fundamental – 4º ano

Material de “Uso Pessoal” (deve ficar com o aluno, com o seu nome marcado)
Qtd Unidade Material
01 un. Pasta Polionda – de 2 cm – (cor azul)
01 un. Calculadora simples

01 un. Estojo contendo : 04 lápis pretos nº 2 ou lapiseira / 02 apontadores (com reservatório) / 01 borracha
macia / 02 canetas (01 azul e 01 vermelha).

01 un. Régua de 20 cm – acrílico – (transparente)
01 caixa Lápis de cor – c/ 12 cores –
01 conjunto Canetas hidrocor – c/ 12 cores –
05 un. Cola bastão – 10 gr – (sugestão cola Pritt)
02 un. Grifa texto – (qualquer cor)
01 un. Tesoura s/ ponta    (gravar o nome)
10 un. Sacos plásticos A4 – sem furo – (p/ organização do material pessoal em classe)

CADERNOS
04 un. Caderno tipo “Universitário” – c/ 100 fls. (s/ folhas serrilhadas)
01 un. Caderno de capa dura – pequeno – c/ 100 fls. – (agenda)

LIVROS DIDÁTICOS:
▪ Português

01 Minidicionário – língua portuguesa (ortografia atualizada) - pode ser do ano anterior

▪ INGLÊS
NEXT STATION STUDENT'S BOOK WITH WORKBOOK WITH BULB - 3 ISBN: 9786685737233 Editora Macmillan

LIVROS PARADIDÁTICOS:
● Pet, o dragão e o mistério das pegadas - Maya Reyes Ricon e Luiz Eduardo Ricon – Ed. Moderna ISBN: 978851609668-7
● Fábulas palpitadas – Pedro Bandeira -  Ed. Moderna – ISBN: 978851604220-2
● Viagem ao mundo dos micróbios- Samuel Murgel Branco- Editora Moderna - ISBN: 978851607178-3
● O forte dos esqueletos- Thomas Brezina- Editora Ática- ISBN: 978850815928-4

Material Pedagógico
● Material Didático: Material Geekie One

Timbrado Mater Dei

Serão encaminhados para sala de aula, em janeiro. Valor da aquisição, conforme circular específica.

IMPORTANTE:
● O material acima mencionado deve ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e Ano e entregue para a professora

da sala no primeiro dia de aula.
● Lembramos que, no decorrer do ano letivo, alguns itens desta lista poderão acabar e precisarão ser repostos. Na

ocasião, enviaremos pedido para reposição.
● Não descartem materiais que podem ser utilizados: cadernos em bom estado podem e devem ser

reaproveitados no ano seguinte. É possível fazer uma separação com desenhos ou marcadores.
● Tesouras, lápis de cor, mochilas e lancheiras, devem seguir o mesmo critério.

INÍCIO DAS AULAS:
▪ Dia 26 de janeiro de 2023.

Unidade São José dos Campos


