
 

  Lista de Material 4º ANO EF I - 2021 
 

Área do conhecimento Material necessário 
Língua Portuguesa 
Observação: Se possível 
reutilizar os cadernos  do ano 
2020 
 

01 caderno brochura grande capa dura 96 fls para atividades (Sugestão de capa 
na cor azul) 

01 mini dicionário da Língua Portuguesa (nova ortografia, sugestão Michaelis ou 
Aurélio) 

01 livro de literatura infanto-juvenil, nível de 4º Ano 
01 caderno de caligrafia pequeno (Sugestão encapar na cor azul) 

Língua Inglesa 01 caderno brochura pequeno capa dura 48 fls para Inglês (Sugestão de capa na 
cor azul) 

01 dicionário de inglês ilustrado (sugestão Hill,Terrence EdwardAndrade,Telma 

Guimarães Castro  ou  da Oxford Children's Picture Dictionary - 2 Ed.) 

Atividades Diárias 01 atlas geográfico escolar 
01 caderno brochura grande capa dura 96 fls para tarefa (Sugestão de capa na 
cor azul) 

01 pasta preta (arquivo) com 120 plásticos 
01 pasta brasil 
01 pasta com grampo (produção textual) 

Artes 01 caderno de desenho grande capa dura (sugestão encapar na cor azul) 

01 cx giz de cera 12 ou 15 cores (fino) 
01 estojo de caneta hidrocor 12 cores 
02 metros de papel contact transparente 
01 bloco criativo Romitec com 32 folhas 

Matemática 01 caderno grande  quadriculado 1cm x 1cm (cuidar com a metragem) (sugestão 
encapar na cor azul) 
01 calculadora  
01 cubo mágico 
01 Ábaco vertical (aberto) 

Para utilização em todas as 
áreas  

 

01 apontador com depósito  
01 penal / estojo com zíper 
01 régua de 30cm (resistente) 
01 tesoura sem ponta com nome do aluno gravado (Mundial ou 
Tramontina). 
02 borrachas 
01 corretivo 
01 tubo de cola Tenaz ou Faber Castell 110g 
05 lápis de escrever preto nº 2 – Faber Castell 
01 caneta marca texto 
01 cx lápis de cor grande (12 ou 24 cores) 
02 canetas esferográficas azul 
01 caneta colorida 

Material de cuidados de 
higiene pessoal 

01 lancheira térmica para seus lanches no período curricular 
01 nécessaire + escova de dentes com capa + escova ou pente de cabelos 
(deverá estar todos os dias na mochila) 

01 garrafinha de água para uso diário com tampa protetora do bico (com 

nome) 

01 repelente para insetos OFF Spray 
01 protetor solar FPS 30 

01 frasco pequeno de álcool em gel 70% de uso individual 



 

 

Observações: 
➔ Se o material estiver em bom estado, pode ser reutilizado do ano anterior.  

➔ Todo material individual deverá ser identificado, com nome do aluno e turma. 

➔ As marcas citadas são apenas sugestões e preferências. 
➔ Diariamente na mochila deve constar lápis de escrever, borracha, lápis de cor, cola e tesoura. 

➔ Providenciar todo o material para o seu 1º dia de aula. 
 

Livros Didáticos: deverão ser retirados no dia 01 de fevereiro no colégio. 
 

❖ As apostilas do Sistema de Ensino Anglo 
❖ Líder em Mim  
❖ Material Wizard  

 
Início das aulas: 
❖ Dia: 04 de fevereiro de 2021 (quinta-feira).  

 
Reunião com os pais e/ou Responsáveis:  

❖ A data e horário deste momento serão divulgados oportunamente. 

❖  Sobre a modalidade das aulas (presencial, remota ou híbrida), assim como a data da reunião de 

pais e/ou responsáveis enviaremos maiores informações via UNIMESTE 

 
Horário das aulas (1º a 6º ano ): 
❖ Matutino: 7h30min às 11h45min (segunda a sexta-feira)  
❖ Vespertino: 13h15min às 17h30min (segunda a sexta-feira) 

 
 

Agenda virtual Unimestre (APP Unimestre): 
❖ Este é o meio de comunicação oficial do Colégio Excelsior. Portanto fiquem atentos aos envios               

de recados pelo APP Unimestre. Caso se tenha dúvidas quanto a instalação e acesso (login e                
senha), favor entrar em contato com a secretaria escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 máscaras ( identificadas com nome e embalagem para máscaras limpas e sujas 

identificadas) 

 
Material de contraturno 

Turma: CTT - EF - 4 VESP 
01 Caderno brochura grande 48 folhas para atividades de reforço escolar           
(na cor azul) 

02 Gibis 



 

 

SUGESTÕES DE LITERATURAS 4º ANO 2021 - EF 
Lista com sugestões de livros de literatura infanto-juvenil. Estes poderão ser adquiridos em livrarias do 

gênero. 

 
Monstros e Mundos Misteriosos. Quase tudo o que você queria saber. Heloisa Prieto. São              

Paulo: Companhia das Letrinhas, 1997.  

- Monteiro Lobato em Quadrinhos – Os doze trabalhos de Hércules. Denise Ortega. São Paulo:               

Globo, 2009.  

- Os Doze trabalhos de Hércules. Monteiro Lobato. São Paulo: Globo, 2010.  

- Os incríveis seres fantásticos. Samir Meserani. São Paulo: FTD, 1997.  

- Heróis e Guerreiras – quase tudo o que você queria saber. Heloisa Prieto. São Paulo:                

Companhia das Letrinhas, 2011.  

- Bicho de sete cabeças e outros seres fantásticos. Eucanaã Ferraz. São Paulo: Companhia das               

Letrinhas, 2009.  

Ziraldo. O Livro do riso do Menino Maluquinho. São Paulo: Melhoramentos, 2000. 

No país dos deuses – Os Gregos. Sophie Descamps – Lequime e Denise Vernerey. São Paulo:                

Augustus, 1995.  

- O Que é? O que é? Eva Furnari. São Paulo: Paulus, 1982.  

- Contos e lendas dos heróis da Grécia antiga. Christian Grenier. São Paulo: Companhia das               

Letras, 2009.  

- Os incríveis seres fantásticos. Samir Curi Meserani. São Paulo: FTD, 1993. 

 - Viagem ao céu. Monteiro Lobato. São Paulo: Globo, 2011.  

- Caçadas de Pedrinho. Monteiro Lobato. São Paulo: Globo,  

- Contos de Grimm Vol. 04. Ana Maria Machado.. São Paulo: Salamandra, 2012.  

- Lalau e Laurabeatriz. Que João é esse? Que Maria é essa? São Paulo: Companhia das                

Letrinhas, 2010. 

- Sete Histórias para sacudir o esqueleto. Angela Lago. São Paulo: Companhia das Letrinhas,              

2002. 

 - Pedrinho Esqueleto. Stella Carr. São Paulo: Melhoramentos, 1998.  

- Clube do Esqueleto. Stella Carr. São Paulo: Melhoramentos, 2002.  

- Cabelos Arrepiados. Karen Acioly. Rio de Janeiro: Rocco, 2014.  



 

- O Fantástico Mistério de Feiurinha. Pedro Bandeira. São Paulo: FTD, 1997 

 - Lampião e Lancelote. Fernado Vilela. São Paulo: Cosac Naify, 2006.  

- Cordel das cavalhadas. Sandra Lopes. Rio de Janeiro: Escrita Fina, 2012.  

- Cordel Adolescente, ó xente! Sylvia Orthof. São Paulo: Quinteto editorial, 1996  

- A pedra do meio-dia ou Artur e Isadora. Bráulio Tavares.São Paulo: Ed. 34, 1998.  

- Contos de adivinhação. Ricardo Azevedo. São Paulo: Ática, 2008. 

 - No meio da noite escura tem um pé de maravilha! Ricardo Azevedo. São Paulo: Ática, 2002.  

- Ou isto ou aquilo. Cecília Meireles. São Paulo: Global, 2013.  

- Uma aventura ao redor do sol. Samuel Murgel Branco. São Paulo: Moderna, 2015. 

 - O livro dos pontos de vista. Ricardo Azevedo. São Paulo: Ática, 2015.  

- Contos de fadas. Apresentação de Ana Maria Machado. Perralt, Grimm, Andersen & outros.              

Rio de Janeiro: Zahar, 2010.  

─ O jogo da fantasia. Elias José. São Paulo: Paulus, 2001. 

─ Bili com limão verde na mão. Décio Pignatari. São Paulo: Cosac Naify, 2008.  

─ Um homem no sótão. Ricardo Azevedo. São Paulo: Ática, 2015. 

 ─ Marcus Robô. Maria Heloisa Penteado. São Paulo: Ática, 2015.  

─ A rebelião das palavras. William Tucci. São Paulo: Ática, 2015.  

─ Asas de dentro. Sônia Barros. São Paulo: Ática, 2015. ─ A história de cada um. Juciara                 

Rodrigues. São Paulo: Ática, 2015.  

─ O rato que roeu a roupa do rei. Vivaldo Andrade dos Santos. São Paulo: Ática, 2015.─ O rei                    

borboleta. Dionísio Jacob. São Paulo: Ática, 2015. 

 


