LISTA DE LIVROS E MATERIAIS 2021 – 4º ANO EF1
DIDÁTICOS – Loja Novo Tempo Store
SIE - Fundamental 1 – 4º ano – 1º semestre – 2 vol. – CPB
SIE - Fundamental 1 – 4º ano – 2º semestre – 2 vol. – CPB
Interagir e Crescer – Ensino Religioso – 4º ano – CPB
Interagir e Crescer – Língua Inglesa – 4º ano – CPB
Projeto Escreva Corretamente – Volume D – CPB
Projeto Educação Financeira – Coisas de Valor Vol. 4 – Quem
Cuida dos Gastos? – CPB
Projeto Ler é uma Aventura – 4º ano – 2 vol. – CPB
Caderno de Exercícios de Matemática 4º ano - TUTORIAR
PARADIDÁTICOS – Loja Novo Tempo Store
01 - Exemplar disponível na lista – A Definir

MATERIAIS DO ALUNO (IDENTIFICAR TODOS COM NOME)
01 ESTOJO CONTENDO: ( estes itens devem vir na mochila
do aluno diariamente).
• 01 tesoura sem ponta (gravado nome do aluno)
• 01 borracha branca macia
• 01 lápis pretos n°2
• 01 apontador com depósito
• 02 tubos de cola branca 90 gramas
• 01 caixa de lápis de cor ecolápis Caras e Cores (12 cores)
• 01 régua de 30 centímetros
(Os itens acima deverão ser repostos ao longo do ano)
Sugestão: Compre em maior quantidade e deixe em casa
04 cadernos grandes com pauta brochurão capa dura (48
folhas)
Divididos assim: 01 História/01 Geografia/01 Ciências/01
Inglês)
02 cadernos 96 Folhas na cor: vermelho
(Divididos assim: 01 Português/01 Matemática)
01 caderno de desenho grande capa dura (48 folhas)
(dividir para Artes e Música)
01 pasta catálogo com 50 folhas plásticas
01 minidicionário da Língua Portuguesa – Aurélio
01 caixa de material dourado
01 mapa mágico do Brasil
01 garrafinha para água (squeeze) com nome

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES À PROFESSORA
02 folhas de E.V.A lisa
01 folha de E.V.A estampada
100 folhas de papel sulfite colorido
01 folha de papel celofane colorida

KIT PARA AULA DE ARTES:
(enviar em um estojo/necessaire apenas nas aulas de
artes ou quando solicitado)
01 caixa de cola colorida
01 cola glitter
01 caixa de tinta guache
01 pincel 12 (cerdas achatadas)
01 revista para recortes, sugestão: Casa; Claudia; Crescer;
Globo Rural
01 avental para usar na aula de artes

OBSERVAÇÕES:
Os materiais deverão ser entregues à professora no 1º
dia de aula. Todos os livros e cadernos deverão ser
encapados com plástico transparente e etiquetados com
o nome completo e turma do aluno. Lembrando que em
casa o aluno deverá ter material disponível para fazer
as tarefas.
Atenção: Alguns materiais devem ser repostos ao
longo do ano de acordo com a necessidade.

“Uma Educação tão alta como o céu e tão extensa como o universo.”

