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LISTA DE MATERIAL – 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2019 

INTEGRAL + PARCIAL 

 
[ Observação importante: Os alunos matriculados em período integral devem adquirir os materiais das listas do 
período parcial e do período integral, pois os materiais serão utilizados por professoras diferentes, e em períodos 
distintos (manhã e tarde) ] 

 

LISTA DE MATERIAL – 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - INTEGRAL - 2019 

 

MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO – 4º ANO INTEGRAL  

 

 1 caderno de desenho grande com 96 folhas, capa dura sem margem 

 1 régua 30 cm transparente  

 1 caixa de lápis de cor com 24 cores 

 1 cartela de adesivos de estrela ou coração 

 2 borrachas macias 

 3 colas em bastão  

 3 lápis pretos nº 2 apontados 

 1 apontador com depósito 

 1 tesoura sem ponta (gravado o nome) 

 20 sacos plásticos (grossos) tamanho oficio 

 1 pasta polionda com elástico (335mm x 235mm qualquer cor) 

 1 caneta marca texto amarela 

 1 pacote de papel sulfite 40 kg 

 1 agenda escolar espiral (um dia por folha) (176 folhas- 130mm x 188mm) 

 1 pacote de papel sulfite branco A4 (100 folhas) 

 1 gibi usado 

 1 revista usada 

 
 

MATERIAIS DE HIGIENE E USO PESSOAL (PARA FICAR NA BOLSA) 

 

 1 pente ou escova de cabelos 

 1 creme dental 

 1 escova de dentes com capinha  

 1 nécessaire (com o nome da criança) 

 

 

TODO O MATERIAL DEVERÁ ESTAR ETIQUETADO COM O NOME COMPLETO 

DO ALUNO, SÉRIE, IDENTIFICADO COMO “INTEGRAL” E ENTREGUE NO DIA 

24/01/19 DAS 13H – 16H 
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LISTA DE MATERIAL – 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PARCIAL - 2019 

 

SISTEMA SER DE ENSINO –TRIMESTRAL 

 

Pacote A* 
 

DISCIPLINAS 

 

MATEMÁTICA 

PORTUGUÊS 

GEOGRAFIA 

CIÊNCIAS  Apostilas do Sistema Ser de Ensino 

HISTÓRIA 

INGLÊS 

 

Pacote B* 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS (Adquiridos Separadamente): 

 

1. Mini Dicionário – Houaiss - Editora Moderna 

2. “Lá vem o homem do saco” – Autora: Regina Rennó – Editora FTD 

3. “O sabiá e a girafa” – Autor: Leo Cunha – Editora FTD 

4. “Caderno de Atividades - Matemática 4º ano” - Editora SM 

5. “Caderno de Atividades - Língua Portuguesa 4º ano” – Editora SM 

 

 UNIFORME: deve ser adquirido o fardamento completo para  uso em 2019. 

 As camisetas podem ser adquiridas nas lojas das Confecções Borges, na Max Screen, 

Unisport, PVA-SILK e Qualiart. 

• CONFECÇÕES BORGES: 3371-7099 

• MAX SCREEN: 3413-7319  

• UNISPORT: 3432-6599 

• PVA- SILK: 3042-6586 

• QUALIART: 3422 – 4266 / 3376-0192  

      

  A confecção UNISPORT realiza a venda  do fardamento completo incluindo o de inverno.

Obs: TRAZER TODOS OS LIVROS, ETIQUETADOS COM O NOME COMPLETO DO ALUNO. 

 

*O pacote A só pode ser adquirido junto ao representante do SISTEMA SER DE ENSINO  na 

escola. O pacote B deve ser adquirido em qualquer livraria da preferência dos pais.
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MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO – 4º ANO 

 

1 caderno brochura capa dura decorada 96 fls (200mmX275mm) para atividades complementares. (LPT 
– Matemática Lúdica – Pesquisa) 
1 caderno brochura capa dura 96 fls (200mmX275mm) – Português – cor vermelho                   
1 caderno brochura capa dura 96 fls (200mmX275mm) – Matemática – cor amarelo                     
1 caderno  brochura capa dura 96 fls (200mmX275mm) – História – cor azul    
1 caderno  brochura capa dura 96 fls (200mmX275mm) – Geografia – cor laranja 
1 caderno brochura capa dura 48 fls (200mmX275mm) – Ciências – cor verde 
1 caderno pequeno com linhas (para aulas de Inglês) (Pode ser reaproveitado do ano anterior, se 
estiver em boas condições) 

1 caderno de desenho grande com 96 folhas, capa dura sem margem 
1 régua 30 cm transparente  
1 caixa de lápis de cor com 24 cores 
1 caneta azul esferográfica 
1 caneta preta esferográfica 
1 caneta vermelha esferográfica 
1 corretivo de fita 
1 cartela de adesivos de estrela ou coração 
2 borrachas macias 
3 colas em bastão média 
6 lápis pretos nº 2 apontados 
1 apontador com depósito 
1 tesoura sem ponta (gravado o nome) 
30 sacos plásticos (grossos) tamanho ofício 
1 régua geométrica 
1 pasta polionda com elástico (335mm x 235mm qualquer cor) 
1 caneta marca texto amarela 
1 bloco pautado universitário 
10 folhas de papel almaço com margem 
6 folhas de papel quadriculado (quadrados grandes) 
50 folhas de papel sulfite 40 kg 
1 agenda escolar espiral (um dia por folha) (176 folhas- 130mm x 188mm) 
1 pacote de papel sulfite branco A4 (100 folhas) 
1 gibi 
1 revista usada 

 

TODO O MATERIAL DEVERÁ ESTAR ETIQUETADO COM O NOME COMPLETO 

DO ALUNO E ENTREGUE NO DIA 24/01/19 DAS 13H – 16H 

 

MATERIAL PARA EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

   1 flauta doce –  marca Yamaha ou Aulus (Indicamos estas marcas, pela afinação que 

possuem.) 

 A flauta pode ser adquirida em qualquer loja de produtos musicais.  (Ex.: Cint Art, 

Ivan Instrumentos) 

 

 1 caderno pautado de música (universitário) 

 


