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LISTA DE MATERIAIS- 4º Ano do Ensino Fundamental l – 2020 

 

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 
1.  Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior 

(pastas, tesoura, régua, lápis de cor...). 
2. Pedimos especial atenção à mochila e ao estojo, buscando adquirir modelos simples e leves, 

contribuindo assim para a diminuição do peso a ser transportado todos os dias. 
3. É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com 

a necessidade de cada aluno(a). 
4. Identificar na capa externa da agenda, dos cadernos e dos livros: nome completo do(a) 

aluno(a), ano/turma. 
5.  Preencher a identificação completa no campo de dados pessoais (1ª página da agenda). 
6. O uso do uniforme é obrigatório e deve ser identificado. Sugerimos bordar o nome do 

estudante ou identificar com uma caneta permanente. 
7. Os materiais deverão ser entregues identificados no primeiro dia de aula. 
8. Materiais complementares poderão ser solicitados durante o ano letivo, dependendo dos 

projetos desenvolvidos. 
9. Os livros Didáticos  poderão  ser  adquiridos  no colégio, no dia 20/02/2020, durante a FEIRA 

DE LIVROS, com diversas editoras. 
 

MATERIAIS QUE FICAM NA MOCHILA – IDENTIFICAR COM O NOME DO(A) ESTUDANTE 

 5 cadernos grandes de linhas simples, brochura, 96 folhas, sem espiral, com margem no lado 

direito de cada página 

 2 cadernos pequenos (Música e Ensino Religioso) com margem no lado direito de cada página 

 1 caderno grande de linha simples, brochura, 48 folhas, com margem no lado direito de cada 

página (Inglês) 

 1 pastinha fina, com elástico, tamanho ofício (4 abas) 

 1 tubo grande de cola (110g) 

 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 1 caixa de giz de cera curto (15 cores) 

 1 conjunto de canetas hidrocor (12 cores) – ponta  fina 

 2 borrachas macias 

 2 lápis de escrever 

 1 corretivo líquido ou de fita 

 1 apontador com depósito 

 1 régua de acrílico, 15cm e 1 régua de 30cm 

 2 canetas esferográfica da cor: azul 

  Canetas esferográficas coloridas 

 1 tesoura pequena com ponta redonda, observando modelo para destro/canhoto 

 1 caneta marca texto amarela e rosa 

 1 conjunto a escolher de POST’IT; 
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 MATERIAIS QUE FICAM NA SALA 

 1 conjunto de tinta têmpera (6 cores) 

 1 pincel chato nº a sua escolha 

 1 pote pequeno reutilizável 

 1 paninho para aula de arte 

 1 jogo pedagógico adequado à idade, identificado na caixa; 

 1 bloco do Colégio, identificado; 

 1 revista para recorte 

 1 saco com 50 balões coloridos 

 1 rolo de barbante grosso 

 1 fita larga transparente 

 1 dicionário de Língua Portuguesa (Aurélio ou Houaiss) 

 1 flauta doce Barroca 

 2 fotos 3 x 4 

 5 sacos plásticos, tamanho ofício, não perfurados 

 25 folhas de desenho brancas A4 

 25 folhas de desenho coloridas A4 

 15 folhas de desenho brancas A3 

 3 folhas de papel quadriculado xadrez 

 1 tubo de cola glíter 

 1 calculadora simples 

 1 fotocópia autenticada, em cartório, da carteira de identidade ou da certidão de nascimento da 

criança 

 

 

 1 caixa plástica transparente com 11 divisórias, identificada, para o uso das frações 

 

 

 

 Discos de frações – produzidos pela AMORA LÚDICA –fone de contato 

(51)99204-9442 com Julie Reinheimer 

 

 

 

 

Os itens acima devem conter a identificação do(a) aluno(a)  e ser entregue em sacola 
identificada com o nome completo do(a) mesmo(a). 
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LIVRO DE LEITURA INFANTIL DA SÉRIE QUE DEVERÁ SER ADQUIRIDO POR CADA ALUNO (A): 

 

 

 Livro: Fábulas de Esopo      

 Autor: Russell e Ash Bernard Higton     

 Editora: Cia das Letrinhas   

 

 

 

 

 

 

Livro: O Jardim Secreto 

Autor: Frances Burnett 

Editora: Scipione 

 

 

 

 

Livro: Marcelo, marmelo, martelo 

Autora: Ruth Rocha 

Editora: Salamandra 

 

 

 

 

As leituras indicadas têm o objetivo de contribuir para a formação literária de cada 

estudante. Nesse sentido, é importante que o aluno inicie a sua biblioteca pessoal, adquirindo 

algumas obras. Além disso, a aquisição do livro permite destaques no texto, anotações e leituras 

mais aprofundadas. 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

LÍNGUA INGLESA:   

 
Livro: SHINE ON 4 – Student Book & Extra Practice (With Online Practice) 
Autora: Helen Casey 
Editora: Oxford University Press  

O livro de  Inglês  poderá ser  adquirido  no colégio, no dia 20/02/2020, durante 
a FEIRA DE LIVROS, com diversas editoras, oportunizando desconto especial. 
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LÍNGUA INGLESA:  1 dicionário. Sugestões: 

 

 

LIVRO O LÍDER EM MIM 

 

Livro: O LÍDER EM MIM – Guia de atividades para o 4º ano. 

Editora: Ática 

1º) Acessar: www.livrofacil.net; 
2°) Digitar: Colégio Madre Bárbara (no meio da página solicita-se o nome do colégio); 
3º) Escrever o código: madrebarbara@2020; 
4°) Seguir os passos solicitados.  

 

  

  LIVRO DE MATEMÁTICA 

  Livro: Projeto Presente 
  Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcos Lellis e Estela Milani 
  Editora: Moderna 
O livro de Matemática poderá ser adquirido através da Loja Moderna, com  desconto 

especial.  

 

Passo a passo: 

1) Acesse loja.moderna.com.br/família  

2)  Insira o código PIN (31USPN) 

3)  Preencha o cadastro do responsável financeiro  

4)  Inclua o nome do aluno  

5)  Informe endereço e dados para contato  

6)  Confira a lista de livros  

7)  Escolha a forma de pagamento e finalize a compra 

8)  A entrega do livro será feita pelo colégio, no início do ano letivo. 

 

   
 

 

 

Dicionário Oxford 

Escolar para estudantes 

brasileiros de inglês 

Português – inglês 

Inglês – português 

Editora Oxford 

Longman Dicionário 

Escolar 

2ª edição 

Português – inglês 

Inglês – português 

Editora Pearson 

Landmark Dictionary 

para estudantes 

brasileiros de inglês 

Português – inglês 

Inglês – português  

Editora Richmond 

http://www.livrofacil.net/
https://www.submarino.com.br/produto/124815691/livro-presente-matematica-5?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35177&gclid=CjwKCAjw29vsBRAuEiwA9s-0B5rrZSIto4_gcrktvcHm9iyIayKUnzD_Lua9kqb3PUObCjGxCDo-URoCG4MQAvD_BwE&i=561e53416ed24cafb5322074&o=5670ddd526a311ff8b508e8e&opn=XMLGOOGLE&sellerId=00776574000660#author-section
https://www.submarino.com.br/produto/124815691/livro-presente-matematica-5?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35177&gclid=CjwKCAjw29vsBRAuEiwA9s-0B5rrZSIto4_gcrktvcHm9iyIayKUnzD_Lua9kqb3PUObCjGxCDo-URoCG4MQAvD_BwE&i=561e53416ed24cafb5322074&o=5670ddd526a311ff8b508e8e&opn=XMLGOOGLE&sellerId=00776574000660#author-section
https://www.submarino.com.br/produto/124815691/livro-presente-matematica-5?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35177&gclid=CjwKCAjw29vsBRAuEiwA9s-0B5rrZSIto4_gcrktvcHm9iyIayKUnzD_Lua9kqb3PUObCjGxCDo-URoCG4MQAvD_BwE&i=561e53416ed24cafb5322074&o=5670ddd526a311ff8b508e8e&opn=XMLGOOGLE&sellerId=00776574000660#author-section

