Lista de material 2021
4C
4º ano do Ensino Fundamental I – ramo brasileiro
Livros

Editora

Código ISBN

PORTUGUÊS – dicionário
1 Mini dicionário Aurélio (revisado conforme
acordo ortográfico)
6ª edição revisada e atualizada
Obs.: o mesmo do ano anterior.

Positivo

978-853-38542-407

PORTUGUÊS – livro didático

Aprender Juntos – Língua Portuguesa 4º ano

SM

6ª edição 2017 – De acordo com a BNCC
Autores: Cícero de Oliveira Silva, Elizabeth Gavioli
de Oliveira Silva e Greta Marchetti

ISBN: 9788541818858
Código de barras:
9788518798718

MATEMÁTICA – material didático

Matemática 4 – livro didático (somente o livro)

Obs.: não é necessário adquirir o caderno de
atividades”.
5ª edição – De acordo com a BNCC
Autores: Ênio Silveira e Cláudio Marques

Moderna

Livro: 9788516119812
Caderno de atividade:
9788516119829

CIÊNCIAS – livro didático
Projeto Ápis – Ciências 4º ano (somente o livro)
Obs.: não é necessário adquirir o caderno de
atividades”.
Versão Reformulada 2018 – De acordo com a
BNCC
Nova edição
Autor: Rogério G. Nigro

Ática

9788508195442

Edições
Pinacotheke

9788571910652

ESTUDOS SOCIAIS – livro paradidático

História do Rio de Janeiro através da Arte
Autora: Luciana Sandroni

LITERATURA – trabalho interdisciplinar de
Estudos Sociais e Português
• Nuno descobre o Brasil
• Nonô descobre o espelho
• Naná descobre o céu
Autores dos livros: José Roberto Torero e Marcus
Aurélius Pimenta

Objetiva

9788574067070
9788574067650
9788574067612

Pastas, cadernos e outros
ALEMÃO
1 caderno com pauta simples – código PS (*)

encapado de amarelo

1 pasta de plástico (grampo mola)

amarela

Manter o caderno de Produção Textual da turma 3C
Alunos novos: +1 caderno com pauta simples – código PS (*)

encapado de amarelo

PORTUGUÊS
1 caderno com pauta simples – código PS (*)

encapado de azul

1 pasta de plástico (grampo mola)

azul

1 pasta CLEAR BOOK com 50 plásticos (para Produção de Texto)

azul

MATEMÁTICA
2 cadernos com pauta simples – código PS (*)

encapados de vermelho

1 pasta de plástico (grampo mola)

vermelha

CIÊNCIAS NATURAIS
1 caderno com pauta simples – código PS (*)

verde

ESTUDOS SOCIAIS
1 pasta CLEAR BOOK com 50 plásticos

fumê

MÚSICA
1 pasta CLEAR BOOK com 30 plásticos

transparente

1 flauta-doce soprano barroca da marca Yamaha.

identificada com o
nome do aluno

INGLÊS
1 caderno universitário com 96 folhas
1 pasta grossa com elástico
1 pasta CLEAR BOOK com 25 plásticos

qualquer cor

ARTES VISUAIS
Material individual (além do que já consta para o estojo, abaixo)
•
•
•
•
•

01 lápis grafite 6B ou lapiseira 0.9mm
01 caixa de pilot grosso, 12 cores
01 caixa de lápis de cor aquarelável, 24 cores
01 camiseta usada, de tamanho maior que o normalmente usado pelo aluno.
01 resma de papel A4 (só para alunos remotos)

Aulas remotas: os materiais devem estar disponíveis para uso durante as aulas online.
Aulas presenciais: por medidas de segurança e atendimento aos protocolos sanitários, os materiais
devem ser trazidos e levados de volta para casa e devem estar acondicionados em algum recipiente
plástico (caixa ou Ziploc tamanho grande) que possa ser transportado facilmente nos dias das aulas de
Artes Visuais.

Material individual para ficar no estojo/mochila
Importante: deverá ser reposto durante o ano
•

1 tubo de cola bastão

•

1 tubo de cola branca 90g

•

1 tesoura de metal sem ponta

•

1 apontador com depósito

•

1 borracha que apague bem (ex: Pentel)

•

3 lápis grafite 2B

•

Lápis de cor (12 cores)

•

Hidrocor fino (12 cores)

•

1 marca texto amarelo

•

1 régua de 30 cm

•

1 pasta de plástico fina com elástico (qualquer cor) para transportar o dever de casa

•

1 Diário de Bordo (será entregue pela escola ao início do ano)

Material coletivo para ficar na escola
•

1 pacote de papel A4 – Canson Colorido Criativo Cards com 24 folhas

Observações
•
•

Os livros deverão ser encapados com plástico transparente ou contact transparente para maior
durabilidade.
Todo o material deverá ser etiquetado com nome e turma do(a) aluno(a).
(*) Vendidos / Erhältlich bei: Castelinho Uniformes (Rua Real Grandeza, 178,
Botafogo) + Originalstore https://www.originalstore.shop/corcovado

