
ENSINO FUNDAMENTAL - 4º ano 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR E INFORMAÇÕES- ANO 2022 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Lembramos que faremos uma reunião online com os pais/responsáveis no dia 17 de fevereiro de
2022, no seguinte horário: às 16h – posteriormente será enviado o link da reunião por e-mail do
responsável.

2. É indispensável que todos os materiais constantes desta lista estejam identificados com o nome completo
do estudante.

3. As sacolas com os materiais deverão conter o nome completo do estudante. A atenção a esse aspecto é
essencial!

4. As marcas solicitadas devem-se à qualidade do produto; porém, trata-se de sugestão, e não de
obrigatoriedade.

5. O material de uso diário deve ser reposto conforme for terminando.
6. Pedimos especial atenção à mochila e ao estojo do estudante, buscando adquirir modelos simples e

leves, contribuindo assim para a diminuição do peso a ser transportado todos os dias.
7. Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior (pastas, tesoura,

régua, etc).
8. Por ocasião de aulas práticas, serão solicitados alguns materiais ao longo do ano.

9. Os livros de literatura que serão trabalhados ao longo do ano no Projeto de Literatura serão
solicitados por ocasião da Feira do Livro.

MATERIAL ESCOLAR 
➔ PARA USO DIÁRIO (DEVE SER TRAZIDO NA MOCHILA)
● 01 estojo
● 01 apontador com reservatório
● 01 borracha macia
● 02 lápis de escrever nº 2

● 01 caderno universitário 160 folhas (10 matérias)
● 01 caderno grande 96 folhas
● 01 caneta esferográfica azul e 01 vermelha
● 01 corretivo de fita
● 01 pasta plástica fina com aba e elástico (para folhas tamanho A4)

● 01 caderno de desenho A4 espiral capa dura (para a aula de Arte)
● 01 conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores
● 01 caneta marca-texto
● 01 cola bastão 40g (marca sugerida: Pritt)
● 01 cola líquida escolar lavável 110g (marca sugerida: Tenaz)

● 01 caixa de lápis de cor grande com 12 cores
● 01 régua de 30 cm
● 01 tesoura escolar com ponta arredondada, observando destro/canhoto (marcas sugeridas: Tramontina,
Maped)

● 01 garrafa para água com identificação
● 01 toalhinha de pano
● 01 pacote de lenço de papel

➔ PARA USO EM SALA DE AULA

● 01 bloco colorido criativo120g A4 (marca sugerida: Canson)

● 01 pacote de folhas ofício A4 210mm x 297mm 75g/m2 (marca sugerida: Chamex)

● 01 pacote de folhas de papel sulfite A4 120g (desenho)
● 02 Sacos plásticos grossos sem furo – tamanho A4

● 15 folhas de papel sulfite 120g (desenho) tamanho A3 (obs.: favor não enrolar as folhas)



● 20 folhas de papel sulfite pautado
● 01 bloco de papel sulfite colorido 120g tamanho A3

● 02 pincéis chatos para pintura tamanhos nº 02 e 14

● 01 caixa de tinta guache - conjunto com 6 cores
● 01 tubo de cola glitter pequena

● 01 fita adesiva transparente – larga
● 02 colas coloridas 23g 06 cores (marca sugerida: Acrilex)
● 04 envelopes coloridos 114 x 162mm
● 01 caixa de massinha de modelar
● 06 prendedores de madeira

RELAÇÃO DE LIVROS – 2022 
Lembramos da necessidade de os estudantes terem os livros já no início do ano, pois são instrumentos 

essenciais para sua aprendizagem.  
Para que os livros estejam disponíveis no Colégio na primeira semana de aula, é fundamental efetuar 

a compra até o dia 14/02/2022, em função da logística de entrega.   

LIVROS ADOTADOS DA EDITORA MODERNA 

         A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, com condições especiais de 

parcelamento, conforme informações no link a seguir: https://www.modernacompartilha.com.br/ 
Depois de acessar, basta clicar na seção COMPRE AQUI no menu superior. CADASTRE-SE OU FAÇA O 

LOGIN. Caso você já tenha comprado conosco anteriormente, basta iniciar a sessão inserindo seus dados de login e 
senha. Se não tiver cadastro conosco, cadastre-se inserindo todos os dados solicitados do responsável pelo aluno 
(CPF cadastrado na matrícula do seu filho na escola e e-mail pessoal válido) 

➢ Formas de Pagamento:

• Para a sua conveniência, será possível utilizar até dois cartões de crédito para o pagamento.

• Compras efetuadas até 31/01/2022 - 10x sem juros.

• Compras efetuadas até 14/02/2022 – 9x sem juros.

➢ No Colégio, no período de 16 a 21 de fevereiro, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal até

14/02/2022, mediante apresentação do comprovante de pagamento.

➢ Após 22/02/2022, os livros poderão ser adquiridos somente via Portal e enviados para residência do aluno,

mediante pagamento de frete.

Projeto Presente Língua Portuguesa 4º Ano.  5ª 
ed. – Ed. Moderna; 2019 
(Obs.: sem o caderno de atividades). 

Projeto Presente Matemática 4º Ano. 5ª 
ed. – Ed. Moderna; 2019  
(Obs.: sem o caderno de atividades). 

https://www.modernacompartilha.com.br/


LIVROS ADOTADOS DA EDITORA SM 

 A Editora SM oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no endereço 
www.smdireto.com.br,  adicionando o número de voucher de acordo com a série cursada pelo estudante, 
conforme tabela a seguir: 

➢ Os Kits adquiridos até 26/01 serão entregues no colégio de 16 a 21 de fevereiro, mediante

apresentação do “COMPROVANTE DE RETIRADA”.

➢ Formas de pagamento - com 20% de desconto: * Para quem efetuar a comprar até 26/01/22

- 12x sem juros para compras até 31/12/21, no cartão de crédito;
- 10x sem juros para compras até 26/01/2022, no cartão de crédito;
- Pagamento à vista no boleto ou cartão de crédito.

➢ Após 26/01, os livros não poderão ser comprados no site. Poderão ser adquiridos no Colégio, no

período de 16 a 21/02/22, com desconto de 10% e parcelado em até 04 vezes no cartão.

4º ano 129144F18 

Projeto Presente Ciências Naturais 4º 
Ano. 5ª ed. – Ed. Moderna; 2019 
(Obs.: sem o caderno de atividades). 

Projeto Presente - Geografia 4º ano. 5ª 
ed. Ed. Moderna; 2018.  
(Obs.: sem o caderno de atividades). 

Kids' Web 4 -. 3ª ed. Ed. Richmond, 2019.

Semear Juntos – Ensino Religioso – volume 4. Editora SM; 
2020 

http://www.smdireto.com.br/


LIVRO ADOTADO DA EDITORA SOMOS 

A Editora SOMOS oportuniza a compra do Líder em Mim Programa Socioemocional pela internet, 
no site de vendas https://www.livrofacil.net/. Utilize o código de acesso da escola quando solicitado: 
domfeliciano@2022

Orientações em vídeo: https://youtu.be/_wmqgb78PY8

Líder em Mim programa Socioemocional – 4º ano 
EF1 - Franklin Covey Education. 

https://youtu.be/_wmqgb78PY8

