Lista de Materiais 2022
4º ano
LIVROS 2022 – 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I













Língua Portuguesa: Porta Aberta para o Mundo - Língua Portuguesa - 4º ano 2019 - Isabella Carpaneda - FTD - ISBN: 7898683430411.
Dicionário da Língua Portuguesa (conforme nova ortograﬁa – sugestão: Silveira
Bueno – FTD).
Caderno de Produção Textual do Colégio La Salle Brasília - disponível na
Papelaria Risk. (Vendas on-line pelo site www.shoppingrisk.com.br)
Matemática: Porta Aberta para o Mundo - Matemática 4° ano – 2019 – Marília
Centurión, Júnia La Scala e Arnaldo Rodrigues - FTD. ISBN:7898683430466
Ciências: Porta Aberta para o Mundo - Ciências - 4º ano - Ângela Gil, Sueli Fanizzi
e Olga Gil - 2019 - FTD - ISBN: 7898683430510.
Geograﬁa: Porta Aberta para o Mundo - Geografia - 4º ano - 2019 – Edilson Adão
Cândido da Silva e Laercio Furquim Junior - FTD - ISBN: 7898683430619.
História: Porta Aberta para o Mundo - História - 4º ano - 2019 – Alfredo Boulos
Júnior - FTD - ISBN: 7898683430565.
Inglês: SUPER MINDS 3 SB W DVD – ROM (UK) – ISBN: 9780521221689
SUPER MINDS 3 WB W ONLINE RESOURCES – ISBN: 9781107482999.
Ensino Religioso: Diálogo Inter-religioso 4 (1° edição - 2017) - Heloisa Silva de
Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto - FTD - ISBN: 9788596009942.
Arte: Faça arte por toda parte – 4º ANO: partes 1 e 2 – UTUARI, Solange – FERRARI, Pascoal – KATER, Carlos – FISCHER,
Bruno – 2ª ed. – São Paulo – FTD, 2020 - ISBN: 9788596028745
Educação Financeira: Programa oﬁcina das ﬁnanças na escola – Vol. 4 – Carolina Simões Lopes Ligocki, Silvana Maria Silva
Iunes – 3ª ed. – 2021 – Editora: Oﬁcina – ISBN: 9786586833089.
Projeto Mind Maker – Pensamento Computacional.
Primeiro Semestre = Caderno de Criação MK3 (Em Inglês)
Segundo Semestre = Caderno de Criação MK4 (Em Inglês)

Obs.: o valor do material do Mind Maker está em negociação com o fornecedor.

LIVROS LITERÁRIOS







Brinquedos e Brincadeiras – Autora: Roseana Murray – Editora: FTD.
Histórias Africanas – Autora: Ana Maria Machado – Editora: FTD.
Jogos depois da chuva – Autora: Christina Dias – Editora: FTD.
Como mudar o mundo? – Autores: Stela Barbieri e Fernando Vilela – Editora: FTD.
Brasília de A a Z (Tino Freitas) – Integrado História e Língua Portuguesa - Editora: Lê.
Esperança no Morro Azul – Autor: Fernando Carraro – Editora: FTD.

MATERIAL INDIVIDUAL
Quantidade

Discriminação

01

Caderno BROCHURÃO – 96 folhas (capa dura
– Português).

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de exercícios
e produções.

01

Caderno – Quadriculado 10x10mm – Formato
200mm x 275mm (grande) - 96 folhas (capa
dura - Matemática).

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de exercícios
e produções.

03
01

Cadernos BROCHURÃO - 48 folhas (capa dura
– Ciências, História, Geograﬁa).
Caderno BROCHURÃO – 48 folhas (capa dura
– Inglês – pode-se aproveitar o do ano
anterior).

Plano de Execução

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de exercícios
e produções.
Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de exercícios
e produções.

01
01
02
02

01

02
01
01

Caixa de hidrocor com 12 cores (manter na
mochila).
Caixa de lápis de cor (aquarelável) – 12 cores
(manter na mochila).
Canetas marca-texto amarela (manter no
estojo).
Canetas verdes (manter no estojo - para
correção coletiva) e caneta azul (para
destacar registros).
Estojo completo: 2 lápis, borracha,
apontador, tesoura sem ponta e régua rígida
– 30 cm transparente (todos identiﬁcados) manter na mochila.
Pasta ﬁna com elástico identiﬁcada (manter
na mochila).
Tubo de cola branca líquida - 90gr
Garrafa ou caneca de uso diário e
obrigatório para água

Material para uso individual em todos os componentes curriculares.
Desenvolvimento de trabalhos artísticos com texturas, cores em todos os
componentes curriculares.
Material para uso individual em todos os componentes curriculares.
Material para uso individual em todos os componentes curriculares.

Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano letivo, em
todos os componentes curriculares.

Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano letivo, em
todos os componentes curriculares.
Colagens diversas de materiais de espessuras finas e fichas no caderno
Hidratação pessoal.

MATERIAIS DE ARTES
Quantidade

Discriminação

01
01

Bloco criativo A4 (235 x 325 mm).
Bloco coleção textura visual, 3 estampas, 36
folhas, 7 cores, 230mm x 320mm, 180g/m².
Bloco branco A4 para desenho.
Caixa de massa de modelar.
Fita crepe – Tape – Cinta – Papel – 25X50.
Potes de tinta acrílica – 250 ml – preto e
branco.
Potes de tinta guache – 250ml – preto e
branco.
Pincel chato: n°12.
Tubo de cola branca líquida (500g).
Folha de cartolina branca.
Camiseta velha – uso individual.
Pasta catálogo (96 plásticos) – uso
individual.

01
01
01
02
02
01
01
01
01
01

Plano de Execução
Desenhos, pinturas, montagens de caixas e cenário.
Desenhos, pinturas, montagens de caixas e cenário.
Desenhos, pinturas, montagens de caixas e cenário.
Desenvolver a coordenação motora produzindo arte com massinha.
Identificação de materiais plásticos individuais e atividades.
Desenvolvimento de pinturas em papéis.
Desenvolvimento de pinturas em papéis.
Desenvolvimento de Técnicas de pinturas.
Desenvolvimento de Técnicas de colagem de diferentes texturas.
Desenhos, pinturas, montagens de caixas e cenário.
Proteger o uniforme durante as aulas de pintura.
Organização de folhas avulsas utilizadas na construção de portfólio
individual.

Orientações












Solicitamos a veriﬁcação da edição dos livros da lista de material.
Não será permitido o uso de ﬁchário.
O uso do uniforme completo é obrigatório, inclusive agasalho (identiﬁcar com caneta de tecido ou bordar o nome do (a) aluno (a), e o
tênis (qualquer marca).
Não será permitido customização/modiﬁcação do uniforme.
Uniforme Escolar: La Salle Store localizado no Colégio La Salle Brasília ou em nossa loja online: www.lojapluriforme.com.br/rede-lasalle/
Todo material deve ser devidamente identiﬁcado com etiqueta (parte da frente do caderno), incluindo lápis de cor e de escrever.
A agenda do Colégio La Salle/2022 será fornecida pelo colégio na primeira semana de aula.
Os livros e cadernos ﬁcarão em casa. Enviar para o colégio de acordo com a grade horária da turma.
Entrega do material de arte: 20 e 21/1 e 24 a 28/01/2022 – manhã: 8h às 11h e tarde: 14h às 17h.
Não receberemos o material no 1º dia de aula. Todo o material será conferido no ato da entrega.
Poderão solicitados ao longo do ano:
 Alimentos para a realização de práticas culinárias;
 Ilustrações ou objetos para projetos pedagógicos;
 Materiais para dramatização (roupas, óculos, bolsas etc);
 Sucatas, revistas para recortes, rótulos ou embalagens;
 Taxas para saída de campo, peças teatrais, entre outros;
 Materiais para Feira do Conhecimento, Feira de Arte e Cultura e Festa junina;
 Projeto Literário 2022.

