
 

 

4ºANO -  ENSINO FUNDAMENTAL I 
1)  Língua Portuguesa - Porta Aberta 4 - 1ª Edição renovada 2014 / Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança – FTD. 
Gramática: Descobrindo a Gramática 4 – 1ª Edição 2015 / Gilio Giacomozzi, Gildete Valério e Geonice Valério – FTD. 
Reformulada. 

2) Cultivando Leitores La Salle-  4º ano FTD 
 Meu pai sabe voar / Daniela Pinotti Marcelo Maluf                                        A gema do ovo da ema /Sylvia Orthof  
Carta errante avó atrapalhada menina aniversariante /Mirna Pinsky          Cuidando da vida no planeta /Fernando Carraro  
As três cartas de Marcos / Elizabeth Silance Ballard                                        Contos de muitos povos  / Tatiana Belinky 

3) Matemática - Faça Matemática (A Conquista) 4º ano -  1ª Edição/2016  – Giovanni e Giovanni Jr - FTD. 

4) Ciências - Faça Ciências 4 –Geslie Coelho - 1ª Edição 2016 / Geslie Coelho – FTD. 

5) Geografia - Faça Geografia 4 – Silas Martins Junqueira - 1ª Edição 2016 – FTD. 

6) História - Faça História 4 – Ana Lúcia Lana Nemi - 1ª Edição 2016 – FTD. 

7)  Inglês (somente para o turno parcial) - Kids´ Web 4 - 2nd Edition / Ana Lúcia Militello - Richmond. 
SUGESTÃO: Dictionary The Landmark - 5nd  Edition  - Richmond. 
 

Bilíngue (somente para o turno integral) - Natural Social Science 2 (Student's Book + Arts and Crafts 2),  
 Student's Book, Autor: Joanne Ramsdem, Editora Macmillan, Arts and Crafts 2, Autor: Jane Martin, Editora Macmillan. 
 

  8) Paradidático -  Educação Financeira - Construindo Valores 4º ano – Álvaro Modernell - 2ª Edição 2017 - Editora Mais Ativos.        
Brasília em Figurinhas - Alessandra  Pontes Rosco - l Editora Franco  -  6ª edição 1ª Reimpressão. 

  09) Programa MenteInovadora - Mind Lab  
    Kit do Estudante contendo o jogo educativo, livro da família e livros do estudante: Resolvendo Problemas  (1º Semestre) e  

Planejando e Ordenando (2º Semestre). 

MATERIAL INDIVIDUAL  
 04 cadernos grandes capa dura (96 folhas) 

 01 caderno quadriculado 96 folhas (10x10) 

 01 caderno grande capa dura (48 folhas) 

 01 caderno personalizado La Salle  (Produção textual) – Papelaria Risk

 01 tesoura sem ponta, 01 estojo com lápis, borracha, apontador, 01 caixa de lápis de cor, 02 caixas de giz de cera, cola líquida e em 
bastão e jogo de canetinhas hidrocor com 12 cores (modelos 850) 

 02 canetas com tinta permanente (ponta fina) 01 azul e 01 preta 

 04 marca textos nas cores (amarelo, azul, verde e rosa) 

 01 régua transparente de 30 cm 

 10 envelopes brancos (tamanho ofício) 

 01 pasta polionda fina com elástico amarela. (Tarefa de casa) 

 01 pasta catálogo com 30 plásticos 

 01 pasta catálogo com 20 plásticos 

 06 revistas Coquetel 

 04 gibis; 

 01 dicionário com novo acordo ortográfico - SUGESTÃO: Minidicionário da Língua Portuguesa – 2ª edição / Silveira Bueno FTD 
   

ARTE - 01 pasta catálogo com 20 plásticos, 01 tela de pintura 30x40, 01 caneta de tinta permanente (preta), 05 potes 37ml de tinta acrílica 

brilhante (cores variadas), 01 avental ou camiseta tamanho adulto para as aulas de pintura com tinta, 01 pincel chato N° 04, 01 caixa de 

canetinha (grossa) color 250, 01 saco de areia colorida 500g, 01 pacote de massa de biscuit 500g ,01 toalhinha ou um pedaço e retalho para 

limpar os pincéis, 01 novelo de lã, 01 fita de papel kraft gomada 19mm x 50mm, 01 durex largo transparente, 01 vidro 10ml de corante 

artificial, 1m de papel auto adesivo transparente, 03 folhas de cartolina dupla face (preta, branca e marrom),  02 blocos de papel creativo 

colorido com 36 folhas, 01 pacote chamequinho colorido A4 com 100 folhas, 01 bloco papel canson, tamanho A4/200g, 01 folha de EVA e 

01 folha de papel cartão.  
 

KIT DE MATEMÁTICA - Saquinho de TNT (ou saquinho de guardar sapato) identificado, contendo os seguintes materiais:  01 fita métrica, 01 
conjunto de material dourado, 02 dados de cores e tamanhos diferentes, 100 liguinhas e 50 palitos de picolé.  
 

MATERIAL BILÍNGUE (somente para o turno integral)  - Individual -  1 pasta catálogo (com 100 folhas plásticas). 

Coletivo -  1 caixa de massa de modelar. 

ORIENTAÇÕES 
 A agenda do Colégio La Salle/2019 será fornecida na primeira semana de aula e deve ser preenchida com os dados do estudante. 
 Todo material deve ser identificado com o nome completo do estudante.

 É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a necessidade de cada estudante.
 Os materiais solicitados poderão ser reutilizados do ano anterior. 
 Sugerimos que o material solicitado da lista seja entregue no decorrer da 1ª semana de aula, para a conferência da professora.   
 O plano de execução e a capa dos livros estarão disponíveis no site do colégio.  
 Os livros ficarão em casa, enviar para o colégio somente na segunda semana de aula de acordo com a grade horária da turma. 

 


