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          LISTA DE MATERIAL - 2020 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

ESTA LISTA ENCONTRA-SE NO SITE DA ESCOLA: www.escolasanti.com.br 

 

● 1 agenda Escola Santi de 2020** 

● 2 cadernos universitários espiral, capa dura, pautado 96 folhas. 

● 1 estojo completo (lápis grafite, lápis de cor, caneta azul ou preta, borracha, caneta              

marca texto, apontador, tesoura, cola bastão Pritt e fita corretiva)* 

● 1 compasso e 1 transferidor (guardar em casa e trazer somente quando solicitado pela              

professora) 

● 1 régua de 30cm* 

● 1 pasta plástica fina com elástico 

● 1 camiseta velha de adulto (para as aulas de artes) 

● 1 gibi em português 

● 1 pasta catálogo com 20 plásticos (para atividades de Música - será utilizada durante o 4º                

e 5º anos) 

● 1 pasta plástica com presilha, modelo romeu e julieta. 

● Lenço de papel * 

● Garrafinha de água* 

 

LIVROS DE LITERATURA 

 

Literatura 

Estes são os títulos dos livros que serão lidos ao longo do ano letivo. Eles deverão permanecer 

guardados em casa e ser enviados para a escola mediante o envio de circular pela secretaria, 

indicando a data de início da leitura. 

 

O Gênio do Crime 

Autor: João Carlos Marinho 

Editora: Global Editora 

ISBN 9788526010475 

 

A megera domada 

William Shakespeare 

tradução e adaptação Walcyr Carrasco 

Editora Moderna 

ISBN: 9788516093907 

 

O sobrinho do mago  

C. S. Lewis 

Editora WMF Martins Fontes 

ISBN: 9788578277901 

 

Peter Pan 

J. M. Barrie 

tradução Ana Maria Machado 

Editora Salamandra 

ISBN: 9788516052560 
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Malasartes - histórias de um camarada chamado Pedro 

Autor: Augusto Pessôa 

Editora: Rocco - Jovens Leitores 

ISBN: 978853251996-2 

 

Observação: outros livros poderão ser solicitados ao longo do ano que não estão nesta lista, pois                

fazem parte de projetos ou sequências de estudos em que os alunos participam da escolha dos                

títulos.  
 

The Day the Crayons Quit 

Autores: Oliver Jeffers e Drew Daywalt 

Editora: Philomel Books 

ISBN: 9780007513765 

 

The Gruffalo 

Autores: Julia Donaldson 

Editora: Penguin USA 

ISBN: 9780803731097 

 

OBS.: Os livros em inglês são importados e precisam ser encomendados junto às livrarias. O               

prazo de entrega pode levar até 7 semanas, por isso solicitamos que a compra seja feita o                 

quanto antes.  

 

 

LIVROS 

 

Projeto Presente – Língua Portuguesa 

5ª edição 2019 

4º ano 

Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e Rosângela 

Veliago 

ISBN: 9788516119331   

Editora Moderna 

Atenção! Esse livro teve mudança de 

edição. Fique atento ao ISBN e edição   

 

 

 

Ligados.com – Matemática 4º ano 

1ª Edição (2015) 

Daniela Padovan e Priscila Monteiro 

ISBN: 978-85-02-163026-0 

Editora Saraiva 

 

Mini Dicionário (atualizado com a nova 

ortografia) 

 

1 Apostila de Lição de Casa ** 

1 Caderno de Atividades ** 

 

Geoatlas 

Maria Helena Simielli  

ISBN: 9788508158119 

Editora Ática 

Our World 3A Combo Split 

Autor: Rob Sved 

ISBN-13: 9781285606323 

Editora Cengage Learning / National 

Geographic. 

 

Dicionário de inglês (sugestão): 

Dicionário Oxford Escolar W Access Code  

ISBN: 9780194403566 

Editora Oxford 

 

 

Assinatura anual do Jornal Joca - adquirir       

através do site:  

(Esse jornal será utilizado como     

complementação ao estudo de notícias     

realizado ao longo do ano.) 

Link acesso a pagina para assinatura:      

http://www.jornaljoca.com.br 

O tutorial será encaminhado por e-mail. 

O Jornal será entregue em casa para       

apreciação e leitura, quinzenalmente, e os      

alunos deverão sempre trazê-lo para     

escola para uso didático. 

 

 

 

 

http://www.jornaljoca.com.br/
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 Kit CTC (Ciência e Tecnologia com 

Criatividade) Abramundo  

1. Minerais, Rochas e Solo (entrega no 

início do ano) 

 

Cada kit inclui 1 livro + materiais utilizados 

nas aulas. 

 

3 parcelas de R$ 87,62. Pagamento através de 

boletos bancários com vencimentos em 

20/1/2020, 20/2/2020 e 20/3/2020. 

 

 

IMPORTANTE 

 

● Os materiais marcados com * deverão estar sempre dentro da mochila. 

● Os materiais marcados com ** são produzidos pela escola e entregues ao aluno pelo 

professor (incluídos na taxa de material). 

● Todo material deverá ter o nome do aluno. 

● O uniforme também deve ter o nome do aluno. 

● Para maior durabilidade dos livros e cadernos, sugerimos que os encapem. 

● Os materiais que forem terminando deverão ser repostos. 

● O material deverá ser entregue na classe pelo aluno no 1º dia aula. 

Dica: os cadernos inacabados do ano anterior podem ser reaproveitados, assim 

evitamos o desperdício. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 


