
 
 
 
 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

MATERIAL INDIVIDUAL: Estes materiais serão de uso diário e para as aulas de Arte e 
deverão estar identificados com o nome do aluno. 

 3 cadernos  universitário de 96 folhas, sem picote; 
 1 caderno pequeno de 50 folhas; 
 1 pasta plástica, com elástico, tamanho A4; 
 1 pasta catálogo plástica, com 30 sacos plásticos, tamanho A4; 
 1 pacote de papel criativo – cores fluorescentes – lumi – A4 – 50 folhas – 75g/m² 

(para ser entregue à professora); 
 1 caixa de lápis de cor; 
 1 conjunto de caneta hidrocor; 
 1 apontador com depósito; 
 2 tubos de cola bastão; 
 1 tubo de cola líquida 90g; 
 2  canetas marca texto de cores diferentes; 
 2 lápis grafite; 
 2 borrachas brancas; 
 1 tesoura sem ponta; 
 1 caneta roller preta; 
 1 bloco para rascunho.  

 

BIBLIOGRAFIA: 
 Dicionário da Língua Portuguesa (revisado conforme novo acordo ortográfico) 
 Língua Inglesa: KIDS WEB 4. Second Edition. Ed Richmond.  
 Ciências: Porta aberta para o mundo: Ciências, 4º Ano – Ângela Bernardes de Andrade 

Gil, Olga Regina de Andrade Gil Santos, Sueli Fanizzi – Editora FTD* – Edição 2019. 
Atualizada conforme a BNCC. Não poderão ser utilizadas edições anteriores.  

 Matemática: A Conquista da Matemática, 4º ano – Ed. Renovada – José Ruy Giovanni, 
José Ruy Giovanni Júnior – Editora FTD* Edição 2015  

 Língua Portuguesa: Faça Língua Portuguesa, 4º ano – Ensino Fundamental – Christianne 
Fongaro Botosso, Cristiane Boneto de Almeida, Maria Isabel Assunção Azevedo – Editora 
FTD* Edição 2016 

 Literatura para o 1º Trimestre: “Quem matou o saci?”, de Alexandre de Castro 
Gomes, Editora Escarlate.  

 Aquisição da assinatura anual da Plataforma de Leitura Elefante Letrado, conforme 
informativo correspondente (site elefanteletrado.com.br – código da escola 37953). 

 

*OBSERVAÇÃO: Em função de parceria firmada com a Rede La Salle, a Editora FTD contará com espaço para 
venda dos seus livros dentro da escola, em dois períodos: 
  Fevereiro de 2020: dias 5, 6, 19 e 20, das 8h30min às 18h30min. 

Ou, para sua maior comodidade, acesse o site ftdcomvoce.com.br, faça o cadastro e utilize o código: 
COMPRE20RSLLE (cupom único gerado para cada escola). 

O site estará disponível para compra a partir do dia 06/01/2020 e a entrega será no endereço 
informado pelo responsável de acordo com o cadastro realizado no site. 

 

Cada estudante deve portar diariamente sua agenda escolar com os dados de  

identificação completos, bem como sua carteira de identificação estudantil. 


