
 
 
 
 
 

 
 
 

Lista de Material de Uso Individual – 4o Ano Ensino Fundamental – 2021 
 

 

⇒ No 1º dia de aula trazer o penal/lápis de cor e cadernos. 

⇒ Os demais materiais deverão ser enviados ao Colégio de acordo com o horário de aula. 

⇒ Os cadernos do ano de 2020, que tiverem em condições de uso, poderão ser reaproveitados. 

       ⇒ Os livros didáticos são todos consumíveis, ou seja, não poderão ser reutilizados dos anos anteriores. 

⇒ Materiais diversos podem ser enviados no dia da aula de Arte. 

⇒ Identificar todo o material com o nome completo e o ano do aluno. 

       ⇒ Todo material deverá ser adquirido até o início do ano letivo, tendo em vista que alguns itens poderão ficar em falta no 

decorrer do ano no comércio. 

Componente Curricular Livros: Título/Autor/Editora e Material Complementar 

 
 
 
 Língua Portuguesa 

 

 Porta Aberta para o mundo: Língua Portuguesa - 4
o
 ano.  Isabella Carpaneda.  Editora FTD. 

1ª edição.  2019. 

 1 minidicionário da Língua Portuguesa – Silveira Bueno – Editora FTD (De acordo com a 

NOVA ORTOGRAFIA) 

 1 caderno pequeno de 96 folhas.  

 “Kit Cultivando Leitores” - Projeto de Leitura (adquirido somente via e-commerce) 
 

 Ensino Religioso 
 
 

 

 Crescer com alegria e fé - 4
o
 ano. Ednilce Duran e Glair Arruda. 2

a
 edição. Editora FTD. 2018 

 1 caderno pequeno 48 folhas.  

 

 
 Matemática 

 

 Porta Aberta para o mundo: Matemática - 4
o
 ano. Marília Centurion, Júnia La Scala e 

Arnaldo Rodrigues. Editora FTD. 1ª edição.  2019. 

 1 caderno quadriculado (7mm x 7mm)  de 96 folhas, grande, brochura ou espiral.  

 
 

 História  

 

 Porta Aberta para o mundo: História - 4
o
 ano. Alfredo Boulos Júnior. Editora FTD. 1ª 

edição.  2019. 

 1 caderno pequeno de 48 folhas.  
 

 Empreendedorismo 
 

 

 Empreendedorismo e projeto de vida - 4
o
 ano. Leo Fraiman. 1

a
 edição. Editora FTD. 2016 

 

 
 Geografia 
 

 

 Aprender juntos: Geografia - 4
o
 ano. Leda Leonardo da Silva. Edições SM. 2018 

 1 caderno pequeno de 48 folhas.  

 
 

 Ciências 
 

 

 

 Aprender juntos: Ciências - 4
o
 ano. Obra coletiva. 6

a 
edição. Edições SM. 2017 (de acordo 

com a BNCC). 

 1 caderno pequeno de 48 folhas.  

 

 Filosofia  
 

 Uma ideia puxa outra. 4º ano. Silvio Wonsovicz. 18ª edição. Editora Sophos. 2019. 

 
 

 Inglês 
 

 

 Educate Bilingual Program by Richmond. Os livros serão entregues pelo colégio no início de 

cada semestre letivo. 

 1 Caderno pequeno de 48 folhas  
 

 

 Música 

 1 flauta doce Barroca (sugestão: Yamaha) 

 1 caderno de música pautado pequeno de 48 folhas.  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

⇨ Materiais diversos 

 1 caderno pequeno de 60 folhas para ESTUDO 

 1 estojo de caneta hidrocor  ponta fina. 

 1 caixa de lápis de cor AQUARELÁVEL     

 1 caixa de giz de cera (pode ser do ano anterior) 

 1 tubo de cola líquida 

 1 tubo de cola bastão 

 1 tela 20x30cm                                                                                                      

 1 pasta brasil plástica com elástico ( para avaliações) 

 1 caixa de massa modelar com textura macia com 12 unidades  – (Sugestão: Faber Castell  

versão soft ou Soft  Acrilex) 

 1 caderno de desenho grande (poderão reutilizar o do 3º ano) 

 2 gibis  para leitura 

 2 revistas para leitura Recreio ou Nosso  Amiguinho 

 2 revistas para recorte  

 penal ou estojo, régua de 30 cm, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tesoura sem ponta. 

 

 

Observações:  
 
  Observar data de EDIÇÃO e ANO dos livros didáticos. 

  Disponibilizamos armários nas salas para guardar os livros. 

  Sugerimos que a identificação dos materiais seja feita na capa externa (frente) dos mesmos.  

 Trazer uma garrafinha de água para uso diário. Tal atitude contribui para uma vida saudável.  

 

Início das aulas:* 
Dia: 08 de fevereiro de 2021 (segunda-feira). 

 

Reunião  com os  pais e/ou Responsáveis:* 
A data e horário deste momento serão divulgados oportunamente. 

 

* Sobre a modalidade das aulas (presencial, remota ou híbrida), assim como a data da reunião de pais e/ou responsáveis enviaremos 

maiores informações via Central do Aluno e Responsável no início do ano letivo. 

 
Horário das aulas (1º a 6º ano ): 
Matutino: 7h20min às 12h20min (segunda a sexta-feira) 

Vespertino: 13h20min às 18h20min (segunda a sexta-feira) 

 

#Dica de Leitura: Como sabemos que o processo educacional exige dos nossos alunos e também dos pais e/ou responsáveis maiores 

conhecimentos em como lidar com os filhos, o Colégio Sagrada Família indica uma leitura que pode contribuir neste aspecto: A 

Síndrome do Imperador: pais empoderados educam melhor. Leo Fraiman. Editora FTD. 2019. 

 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria do Colégio. 

 

Cordiais saudações, 

Irmã Ana Besel. 

Diretora 

 


