
 

4º  Ano - Ensino Fundamental º Anos Iniciais 
Lista de Material 2021   

ARTE – USO INDIVIDUAL 

01 pasta polionda verde grossa – tipo maleta  
01 pasta catálogo transparente com 20 sacos A4 
01 avental para pintura  
01 toalhinha de mão 
01 tela de 30x30 
 

CIÊNCIAS 
ROCHA, Robson. 
APRENDER JUNTOS 4 – CIÊNCIAS – 4º ANO, Editora: SM – 6ª Ed. 
ISBN: 978.85.418.1915.2 / Ano: 2017 
 

GEOGRAFIA 
SILVA, Edilson Adão Cândido da. 
Geografia – Ensino Fundamental – 4º ANO, Editora: FTD – 1ª Ed. 
ISBN: 978.85.96.01630.8 / Ano: 2018 
 

HISTÓRIA 
BOULOS JR, Alfredo 
História Sociedade & Cidadania – 4º ANO, 2ª Edição, Editora: FTD  
ISBN: 978.85.96.01647.6 / Ano: 2018 
 

INGLÊS 
BRIGHT FUTURES 4 EF1 5H ALUNO C2 PK, Editora: Oxford. 
ISBN: 9780980004199 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, para organizar as atividades. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
SILVA, Cícero de Oliveira.[et. Al] Organizadora. 
APRENDER JUNTOS LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO 
6ª Edição (BNCC) Editora: SM 
ISBN: 978.85.418.1885.8  / Ano: 2017 
 

MATEMÁTICA 
SOUZA, Joamir Roberto de.  
MATEMÁTICA – 4º ANO, 1ª Edição – Editora: FTD 
ISBN: 978.85.96.01049.8 / Ano: 2017 

 

MÚSICA 
01 Flauta Doce Soprano, germânica 
01 pasta de elástico 
 



 

PRODUÇÃO TEXTUAL/PROJETO LITERÁRIO 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, para organizar as produções textuais 
 
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
OFICINA DAS FINANÇAS  
LIGOCKI, Carolina Simões Lopes. 
Editora: FTD – VOLUME 4, 2ª Edição 
ISBN: 9788568651254 / Ano: 2017 
 
ENSINO RELIGIOSO 
Trabalhará com material próprio 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos 
 
OPÇÃO PARA COMPRA DE LIVROS ONLINE: 
Oxford http://www.disal.com.br/colegiolasalleabel  
Para compras SM Direto acesse o portal por meio do link smdireto.com.br e inclua o Voucher 41004F17 
Para compras dos livros da FTD acesse o portal por meio do link ftdcomvoce.com.br e inclua o Voucher 
FTD21RJABL 
 
OUTROS MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 
01 caderno grande para Português (brochura capa dura – 48 fls) 
01 caderno grande para Matemática (brochura capa dura – 48 fls) 
01 caderno grande para História e Geografia (brochura capa dura – 48 fls) 
01 caderno grande para Ciências (brochura capa dura – 48 fls) 
02 lápis de escrever ou lapiseira 
01 apontador com recipiente 
01 borracha branca macia 
01 cx de lápis de cor (12 cores) 
01 cx de hidrocor (12 cores) 
01 régua com 15 cm (para ficar dentro do estojo) de silicone 
01 tubo de cola bastão 
01 tesoura sem ponta 
01 pasta fina de elástico de plástico 
01 marcador de texto 

 
ITENS PESSOAIS 
Recomendável uso de lancheira térmica, para transportar o lanche diário; 
Recomendável o uso de garrafa térmica, para beber água; 
Máscara (trazer mais de 1 máscara para troca durante o dia). 
 
 
 

http://www.disal.com.br/colegiolasalleabel
http://www.smdireto.com.br/
https://ftdcomvoce.com.br/


 

UNIFORME ESCOLAR:  
Recomenda-se que todo o casaco seja identificado com o nome do estudante, conforme Manual da Família. O 
tênis deverá ser nas cores preta, branca ou azul-marinho sem detalhes coloridos e as meias deverão ser nas cores: 
preta, branca ou azul-marinho.  
Orientações e locais de venda autorizados: https://bit.ly/UniformeAbel  
 
REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS:  
A primeira reunião com os responsáveis dos alunos do 4º ano dos Anos Iniciais: 
Local: Salas de aula – Prédio do Ensino Fundamental 
Data: 30/01/21 (sábado) 
Horário: 09h30 (turno matutino) / 11h (turno vespertino) 
 
IMPORTANTE! 
• Todos os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente (incolor), e etiquetas sob o plástico 
• Todo material escolar deverá ser etiquetado com nome e série do(a) estudante; 
• Não será permitido o uso de lapiseira 
• Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos 
para projetos pedagógicos, revistas, rótulos, embalagens e taxas para eventos culturais e atividades externas 

 
ENTREGA DE MATERIAIS: 
Os materiais deverão ser entregues pelo (a) estudante para a professora após o início das aulas, conforme 
organização que será enviada no 1º dia de aula. 

 

 

https://bit.ly/UniformeAbel

