
 
 

 
 
 

 
LISTA DE MATERIAL PARA 2016 - 4°ANO 

 
1) Português Linguagens 4 
Autor: Willian Cereja e Thereza Cochar 
Editora Atual 
ISBN: 9788535719437 
 
2) Aprender Juntos - Ciências - 4º ano 
Autor: Cristiane Motta  
Editora: SM  
ISBN: 9788576755654 
 
3) Buriti – História - 4º ano – 2ª edição (indicamos a compra pelo portal modernacompartilha.com.br) 
Autor: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela editora Moderna – Marisa Martins Sanchez 
Editora: Moderna 
ISBN: 9788516088880 
 
4) Buriti – Geografia - 4º ano (indicamos a compra pelo portal modernacompartilha.com.br) 
Autor: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela editora Moderna – Marisa Martins Sanchez 
Editora: Moderna 
ISBN: 9788516088965 
 
5) Matemática 4 (indicamos a compra pelo portal modernacompartilha.com.br) 
Autor: Claudio Marques e Ênio Silveira 
Editora Moderna 
ISBN: 9788516101107 
 
 
4) Kid's Web – 4º ano (indicamos a compra pelo portal modernacompartilha.com.br) 
Editora: Richmond 
ISBN: 9788516091613 
 
5) Readers. Penguin kids. Pearson 
The Incredibles level 4 
 
6) Ventanita al Español – 4º ano (indicamos a compra pelo portal modernacompartilha.com.br) 
Autor: Santillana 
Editora: Santillana - Moderna 
ISBN: 9788516090029    
 
7) Flauteando - Volume 1 - Tocando e Cantando com o Folclore 
Acompanha: 1 CD, em forma de playback, com as 30 músicas inseridas no volume 
ISBN: 798 85 992349 92 – 5              
 
8) Livros literários – 4º ano 
 

1) Flor de Maio 

Autora: Maria Cristina Furtado 
Editora do Brasil 
 

2) O menino que sabia colecionar 

Autor: Edison Veiga 
Editora: Panda Books 

3) Pretinho, meu boneco querido 

Autora: Maria Cristina Furtado 
Editora do Brasil 

 



 
 
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
 

• Um caderno caderflex ou brochurão de 100 folhas - Português (tipo universitário- cor amarela)  
• Um caderno caderflex ou brochurão de 100 folhas - Matemática (tipo universitário- cor amarela) 
• Um caderno caderflex ou brochurão de 60 folhas - Ciências (tipo universitário- cor amarela) 
• Um caderno caderflex ou brochurão de 60 folhas - História (tipo universitário- cor amarela) 
• Um caderno caderflex ou brochurão de 60 folhas - Geografia (tipo universitário- cor amarela) 
• Duas pastas de trilho plásticas (amarelas)  
• Um jogo pedagógico 
• 1 Flauta  
• 04 gibis 
• 2 pincéis nº 8 e 12 
• 1 caixa de lápis de cor aquarelado 
• 1 caixa de giz pastel oleoso ou seco 
• 1 tubo de cola de isopor 
• 1  canetinha de ponta grossa 

 
 

Obs.:  
- Os nomes dos livros literários serão enviados no início do ano letivo via agenda. 
 
1) Durante o ano letivo, o aluno deverá ter em sua mochila um estojo com três divisões contendo: 3 lápis  
grafite, apontador, canetinhas hidrocor, tesoura sem ponta, borracha, cola (40g), lápis de cor (24 cores).  
 
2) Os cadernos devem ser encapados com papel lustroso na cor AMARELA e com plástico grosso transparente. 

Não devem ser etiquetados. O nome deve ser escrito na parte interna.  
 
3) Os livros devem ser etiquetados e encapados com plástico grosso transparente.  
 
Na etiqueta deverá constar: NOME DO ALUNO, ANO e MATÉRIA.  
 
4) Os livros e os cadernos devem ser entregues à professora da turma de acordo com escala que será divulgada  
 
na primeira semana de aula. Nesse dia, será feita a conferência do mesmo com o responsável pelo aluno. 
 
5) Todo uniforme e outros objetos devem ser identificados com o nome do aluno.             

 
 
 
 

 
 
 
 


