
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2022 

4° Ano do Ensino Fundamental 

 

Material Individual (deve ir e vir com o aluno) 

 

 05 cadernos caderflex 96 folhas 

 03 cadernos pequenos; 01 caderno de desenho 

 01 classificador c/elástico 

 01 régua de 30cm 

 02 lápis pretos; 01 caixa de giz de cera 

 01 apontador 

 02 borrachas 

 01 tesoura 

 01 tubo de cola  

 01 caixa de lápis de cor (no mínimo de 12 cores) 

 01 caixa de canetinhas hidrocor (mínimo de 12 cores) 

 02 canetas coloridas 

 

 

Material coletivo  

 

 10 cartolinas brancas tamanho ofício 

 01 pacote c/ 500 folhas ofício A4 

 01 pacote de papel color set 

 04 sacos plásticos tamanho ofício 

 01 caixa de têmperas (com seis) 

 01 pincel chato nº 10 

 10 folhas pautadas grandes 

 01 tela para pintura tamanho 30X30 de tecido 

 01 jogo didático 

 01 cartolina (branca, amarela ou azul claro) 

 01 fita papel Kraft780 

 

 

 

 

 

 



 

LIVROS 

 

 

 

** Aprender Juntos BNCC – Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências– 4º Ano – Cícero Silva e outros –Editora SM / São Paulo 

 

** O LIVRO Semear Juntos Ensino Religioso Volume 4 Editora SM será cedido 

pela Escola. 

 

TODOS OS LIVROS EDIÇÃO REFORMULADA ANO 2021 

 

Voucher SM: 145974F18 

 

Site para aquisição dos livros da Editora SM:    www.smdireto.com.br 

 

Livro – DESCOBRINDO LÍDER EM MIM 4º ano – Link para aquisição - 

www.livrofacil.net  

 

 

 

*Dicionário com ortografia atualizada – “Aurélio” 

  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material de uso coletivo somente com os responsáveis: 

18/02/2020 às 15h. Início das aulas: 21/02/2022. 

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, 

Tesa e Tibilisk. Todo o material deverá vir identificado. (O uso dos livros didáticos 

inicia no dia 08 de março de 2022).  

 

http://www.smdireto.com.br/
http://www.livrofacil.net/

