
 

 

Lista de Material 2022 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo do aluno (Colocar a etiqueta na 

frente). 

- Material Apostilado Anglo com as disciplinas de Português, Geografia, História, Ciências, 

Matemática e Inglês (Entregue no início das aulas). 

Trazer no dia da entrega do material 

 01 agenda escolar 2022 espiral com um dia por página 14X20cm  

 02 cadernos brochurão capa dura 96 folhas (verde) 

 01 caderno de desenho (grande) 96 folhas 

 01 caderno (pequeno) para as aulas de inglês 

 01 pasta com elástico polipropileno fina (verde) 

 01 estojo  

 03 lápis grafite 

 01 caneta marca texto (amarela ou verde) 

 01 régua transparente de 30 cm  

 02 borrachas macias 

 01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores 

 01 apontador com depósito 

 01 tesoura sem ponta  

 02 colas bastão grande 

 01 cola líquida 

 01 cola glitter 

 01 cola colorida 

 01 pincel ponta chata escolar nº 14 

 01 pote de tinta guache grande (cor a escolher) 

 01 pacote de palito de sorvete pontas arredondadas  

 01 canetão ponta arredondada para contorno (preto) 

 01 papel camurça (preto) 

 01 papel celofane (cor a escolher) 

 01 papel dobradura (cor a escolher) 

 01 papel cartão (cor a escolher) 

 01 color set (cor a escolher) 

 01 papel crepom (cor a escolher) 

 01 cartolina branca 

 01 papel craft 

 01 bloco de papel canson A3 

 25 folhas de papel criativo fluorescente 

 05 saquinhos plásticos para folha A4 



 04 EVA (1 estampado, 1 com glitter, 2 lisos) 

 01 rolo de fita crepe 

 01 gibi 

 01 calculadora simples 

 01 dicionário da Língua Portuguesa (uso diário – nova ortografia) 

 01 Atlas Geográfico (Sugestões:Geoatlas básico-Maria Helena Simiele (Ed. Ática) ou 

Moderno Atlas Geográfico-Maria Lemos Ferreira (Ed. Moderna) 

      Obs.: O material de uso diário deverá ser reposto quando necessário. 

 

- Para acompanhar as aulas do programa “O Líder em Mim”: 

 01 caderno brochurão 48 folhas capa dura (verde) 

 

- Para acompanhar as aulas do “Letranglo”: 

 01 caderno brochurão 48 folhas capa dura (vermelho) – poderá ser utilizado do ano 

anterior. 

Obs.: Demais materiais serão solicitados no decorrer das aulas. 

 

- Livros Paradidáticos: 

Bimestre  Livro  Autor  Editora  

1° Bimestre  Bem do seu tamanho  Ana Maria Machado  Editora Salamandra  

2° Bimestre  A Rebelião das palavras      William Tucci  Editora Scipione  

3° Bimestre  Fantasma só faz buuu!  Flavia Muniz  Moderna  

4° Bimestre  O rei das palavras                Cecília Vasconcellos  Editora Nova Fronteira  

 

 

 


