
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 4º ANO 

 

 50 folhas de desenho tamanho A4 (120g/m2) 

 30 folhas de ofício tamanho A4 

 20 folhas tamanho A3 (120g/m2) 

 02 pacotes de papel colorido com 20 unidades tamanho A4 (120g/m2) 

 30 folhas de ofício brancas pautadas 

 02 cadernos universitários 96 folhas  

 01 caderno pautado, espiral, pequeno, para o Inglês 

 05 sacos plásticos com furos tamanho A4 

 01 pasta plástica com elástico 

 01 caneta azul 

 01 régua de 30 cm 

 02 lápis pretos nº 2 

 01 tesoura sem ponta com nome gravado 

 01 caneta marca-texto 

 01 apontador com depósito 

 01 borracha macia 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 conjunto de caneta hidrocor ponta grossa (12 cores) 

 01 caixa de gizão de cera (12 cores) 

 01 cola líquida (90g) 

 01 cola bastão 

 01 tubo de cola glitter 

 01 conjunto de tinta têmpera 

 01 pote pequeno de tinta PVA Acrílica 

 01 caneta permanente preta 

 02 folhas quadriculadas 

 03 folhas de papel vegetal 

 01 pincel  

 01 revista para recorte 

 02 gibis em bom estado 

 01 jogo (faixa etária de 09 - 12 anos) - tabuleiro, estratégia, quebra-cabeça... 

 01 flauta doce com o nome do estudante gravado (sugestão: Yamaha – Germânia) 

 
 



 

DICIONÁRIOS:  

 

 01 Minidicionário de Língua Portuguesa (com divisão silábica) Nova ortografia. 

 01 Minidicionário Inglês/Português; Português/Inglês (sugestão: DICIONÁRIO Oxford 

escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês inglês-português. 2nd 

ed. New York: Oxford University, 2009. 757 p. Com CD-ROM - Nova Ortografia. ISBN 

9780994419507 – esta obra possui aproveitamento até o Ensino Médio, sendo adotada 

a partir do 6º ano do Ensino Fundamental). 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

 CASEY, Helen. Shine On! 4 Student Book & Extra Practice with online practice. United 

Kingdom: Oxford University Press, 2016. ISBN 9780194001434. OBS.1: Lembramos que, 

no momento de sua aquisição, o livro didático de Língua Inglesa deve vir acompanhado 

de um cartão de acesso à plataforma de prática online. O cartão de acesso fica colado 

na parte interna da capa ou da contracapa e é facilmente destacável. Esse cartão é único 

e intransferível. É somente por meio do código gravado nele (coberto por uma tarja 

preta) que o estudante poderá cadastrar-se na Plataforma Online - ferramenta de estudo 

que compõe a carga horária presencial das aulas curriculares de inglês. Seu extravio, 

portanto, implica a impossibilidade de acesso à plataforma, comprometendo o 

rendimento e parte da nota trimestral do estudante. O cuidado e uso apropriado desse 

cartão são de responsabilidade da família, que deve aguardar e estar atenta às 

instruções fornecidas pela escola. OBS.2: Será solicitado um paradidático em Língua 

Inglesa para leitura e atividades a partir do 2º trimestre. 

 

 MENDES, Cláudia Cristina Pereira; Campopiano, Sueli; Rosa, Daniela Santos. Projeto 

Lumirá Ciências 4º ano. 2. ed. São Paulo: Ática 2016. ISBN 9788508178704. 

 

 GUELLI, Neuza Sanchez; NIGRO, Cíntia. Presente Geografia 4. São Paulo: Moderna, 2016. 

ISBN 9788516097974. 

 

 DREGUER, Ricardo. Presente História 4. São Paulo: Moderna, 2016. ISBN 

9788516097813. 

 

 SMOLE, Kátia; DINIZ, Maria Ignez; MARIM, Vladimir. Conjunto Faça Matemática: 4º ano. 

São Paulo: FTD, 2016. ISBN: 7898592135377. 



 

 AZEVEDO, Bel Assunção; BOTOSSO, Christianne; BONETO, Cristiane. Conjunto Faça 

Língua Portuguesa: 4º ano. São Paulo: FTD, 2016. ISBN: 7898592135476. 

 

 CARVALHO, Heloisa Silva de; NETO, Jorge Silvino da Cunha. Sistema Marista de 

Educação: ensino religioso, volume 4. São Paulo: FTD, 2017. ISBN 97885960079000. 

 

 Apostila de Música: deve ser adquirida na reprografia do Colégio. 

 

 
OBSERVAÇÕES:   

 ATENÇÃO: A venda de livros será realizada na EDIPUCRS – Editora Universitária 
da PUCRS, no Prédio 40. Os pais e/ou responsáveis já podem adquirir os livros, 
diretamente na loja, através do telefone: (51) 3320.3906 e/ou WhatsApp: (51) 
99566.9802. 

 Cada estudante deverá portar diariamente a sua agenda escolar; 

 O uniforme é de uso obrigatório; 

 Colocar o nome da criança em todo o material escolar (inclusive nos lanches, 

mochilas e uniformes); 

 Os pais deverão repor materiais à medida que houver necessidade; 

 Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas 

culinárias, ilustrações ou objetos para os projetos pedagógicos científicos; 

sucatas diversas, rótulos ou embalagens; taxas para eventos culturais ou saídas 

de estudo. 

 Livros de literatura infantil serão solicitados no decorrer dos trimestres, de 

acordo com o projeto em desenvolvimento (04 livros por trimestre). 

 Importante: A organização da mochila e do estojo ao longo do ano são de 

responsabilidade do estudante e da família. 

 
 


