
 

 
 
 
 
 
 

 

LISTA DE MATERIAIS 4º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL I – 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais diversos: 
(Todo o material deverá ser identificado com o nome do 
estudante em etiqueta visível) 

03 lápis de escrever; 
01 lápis preto 6B para desenho (fica no armário da 
escola para uso em sala de aula); 
01 caneta azul ou preta;  
02 canetas coloridas; 
01 caixa de lápis de cor - 12 ou 24 unidades; 
02 borrachas; 
01 caneta marcador de texto;  
01 apontador com depósito; 
01 régua de 30 cm de acrílico (fica no armário da 
escola para uso em sala de aula);  
01 tubo de cola líquida - 90gr (fica no armário da 
escola para uso em sala de aula); 
01 tubo de cola bastão; 
01 tesoura sem ponta; 
01 estojo de canetinhas; 
01 caixa de giz de cera com 12 cores (grosso);  
01 pasta classificadora simples  
05 cadernos* grandes de 96 folhas (com margem, sem 
espiral e sem picote);  
01 caderno pequeno de 48 folhas (para Ens. Religioso 
e Filosofia); 
01 caderno pequeno (para Inglês, pode ser o caderno 
utilizado no ano passado);  
01 caderno de desenho para a disciplina de Arte. 
02 máscaras reservas para eventuais trocas, além da 
que estará usando quando entrar na Escola. 
 

Material a ser entregue para a professora 
no dia 14/02/2022 
01 bloco de desenho A3 (meninos);  
01 pacote de 50 folhas sulfite 60 branca 
(meninas);    
01 pacote de 50 folhas soft-plus ou 
lumipaper (meninas);  
01 pacote de 50 folhas de ofício branca A4 
(meninos). 
 

* Os cadernos devem seguir a seguinte 
organização: 
1 Português  
1 Matemática 
1 História 
1 Geografia 
1 Ciências 
1 Religião/Filosofia (dividir ao meio). 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 Início do ano letivo: 14/02/2022 (segunda-feira); 

 12/03/2022 reunião de pais.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

Português 
Aprender Juntos Língua Portuguesa - 4° ano  
Ed 2021 – Lançamento, São Paulo.  
ISBN: 9786557442524 
Para compras pelo site da SM (https://www.smdireto.com.br) 
 é necessário o vouchers: 141034F18 

 
 
Matemática 
Aprender Juntos Matemática - 4° ano  
Ed 2021 – Lançamento, São Paulo.  
ISBN: 9786557442579 
Para compras pelo site da SM (https://www.smdireto.com.br)  
é necessário o vouchers: 141034F18 
 
 
Geografia 
Aprender Juntos Geografia - 4° ano 
 Ed 2021 – Lançamento, São Paulo.  
ISBN: 9786557442722 
Para compras pelo site da SM (https://www.smdireto.com.br)  
é necessário o vouchers: 141034F18 
 
 
 

 

 

 

Sobre o Projeto Bilíngue  

O material didático será entregue diretamente 

na Escola, o mesmo será fornecido pelo 

nosso parceiro, Be – Bilingual Education. 


