
        

 

    

 

 

 

Lista de Materiais 2019 - Ensino Fundamental – 4º Ano 
 
Material para uso individual do aluno que ficará na sala de aula. 
 

01 Bloco de colorset A4 (Canson, Off Paper ou Tilipaper) 1120g/m2 

01 Bloco Colorset A3 (Real set Paper, TiliPaper, Off Paper, Criativo Fluorescente, 
Canson)120g/m2 

01 Conjunto de tintas guache com 6 unidades (15 ml cada potinho) (Faber Castell, 
Acrilex) 

01 Durex colorido 

10 Folhas de papel quadriculado 1cm X 1cm - almaço 

01 Folha de E.V.A. (60cm X 40cm) colorida 

50 Folhas de desenho A4 (120g/m2) 

50 Folhas de ofício pautadas 

25 Folhas de desenho A3 (120g/m2) 

02 Folhas de papel vegetal A4 

01 Pincel com ponta chata, nº 8  

01 Régua com formas geométricas dentro (21cm plástica) 

03 Sacos plásticos grossos com furo  

01 Tubo de cola - 90 gramas (Polar, Tenaz ou Bic)  

 
Material de uso individual (Trazer identificado) 
 

04 Cadernos Universitários espiral - 96 folhas (com folhas que não sejam 
destacáveis) 

01 Caderno de desenho para Inglês – Tilibra ou Jandaia (297x210mm) (150g/m2) 
(Pode ser utilizado o do ano anterior) 

01  Caderno pautado para Música (poderá ser utilizado o do ano anterior) 

01 Caneta Marca Texto 

01 Dicionário pequeno adaptado à reforma ortográfica 

01 Estojo com: lápis apontados nº 2, apontador com lixeira, borracha, cola em bastão 
- 20 gramas, 1 caneta esferográfica (azul ou preta) e 1 colorida, 1 Corretivo de fita. 

01 Estojo com: 1 conjunto de canetas hidrocor ponta fina (Faber-Castell, Maped, 
Staedtler ou Compactor) e 1 caixa de lápis de cor grande (Faber-Castell, Bic, 
Maped ou Staedtler) 

01 Pasta sanfonada plástica com 12 divisórias (Dellfini, Plascony, Golden Kraft, 
Dello/Yes) 

02 Pastas com elástico tamanho ofício (uma para aula e outra para  Música, podendo 
ser do ano anterior) 

01 Régua transparente 30cm  

01 Sacola de leitura da Biblioteca (para quem ainda não adquiriu) 

01 Tesoura de ponta redonda (Mundial ou Tramontina)  

 
 
 
 
 
 
 



        

 

    

 

 
 
 
 
 

Livros Didáticos 

Livro de Inglês:  
Super Seek and Find Student's Book & Digital Pack- 4 - (1º edição) / 
Autores:  Ceres Lobeto, Lucy Crichton, Sarah Elizabeth Sprague / Editora Macmillan 

 
Livro didático de Língua Portuguesa – 
Projeto Presente 4 - Autores: Débora 
Vaz, Elody Nunes Moraes e Rosângela 
Veliago -  Editora Moderna – 4ª edição 
  

A aquisição destes materiais se dá através 
do portal da editora, com preços exclusivos 

para os alunos de nossa escola. 
 

1) Acesse: loja.moderna.com.br/família 
2) Insira o código PIN 042EF4 
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) Depois, é só aguardar a entrega do 

material 

 
Livro didático de Matemática – Projeto 
Presente 4 – Autores: Luiz Márcio 
Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani - 
Editora Moderna – 4ª edição 
 

 
Livro didático de Ciências Naturais - 
Projeto Presente 4 - Autores: Lilian 
Bacich, Célia R. Carone, Edilson A. 
Pichilianni -  Editora Moderna – 4ª edição 

 
Observações:  

 Você poderá encontrar o material nas lojas indicadas no verso.  
 No primeiro dia de aula (18/02) trazer o material de uso individual e diário 

dentro da mochila.  
 O material de uso individual que ficará na sala de aula deverá ser entregue no 

dia (18/02) em uma sacola identificada. 
 Para melhor aproveitamento dos materiais fiquem atentos às marcas 

sugeridas. 
 A sacola da leitura pode ser adquirida na loja Werllan Uniformes ou no setor 

financeiro do Colégio. 
 
 

Início das aulas para os alunos: 18 de fevereiro de 2019. 
Manhã: 07h40min  Tarde:13h20min 

 
Reunião com Pais: 21 de fevereiro às 19h30min. 

 

http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=455
http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=444
http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=749
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