
 

 

Lista de Materiais 2023 
 

4º Ano 

Ensino Fundamental Anos Iniciais (EFAI) 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
QTD.  DESCRIÇÃO  

1  Kit de leitura  

✓ 2 revistas de histórias em quadrinhos (farão parte da biblioteca de sala)  

✓ 2 revistas infantis, para a biblioteca de sala. Sugestões: Revista Recreio, Palavras Cruzadas e Sudoku) 

1  Revista para recorte 

1 Camiseta branca, tamanho adulto (para Arte) 

1 Jaleco com punho 

1 Caderno capa dura 40 folhas (tamanho adulto), para o componente curricular de Arte 

2 Cadernos, capa dura, tamanho grande, 96 folhas (para Língua Portuguesa e Matemática). 

5 Cadernos brochura, capa dura, tamanho grande, 48 folhas (para Geografia, História, Ciências, Língua Inglesa e 

Ensino Religioso) 

1 Calculadora simples 

1 Conjunto de canetas hidrocor, ponta fina, 12 cores, laváveis 

1 Estojo identificado, contendo: lápis, borracha, apontador com depósito, régua 30cm, cola bastão, tesoura sem 

ponta, 12 lápis de cor 

1 Material dourado com 111 peças 

1 Pacote com cédulas monetárias (sem valor) 

1 Pasta catálogo com 50 plásticos 

1 Tela para pintura 20x30cm 

MATERIAL DE USO COLETIVO 
QTD.  DESCRIÇÃO  

1 Bloco de papel A3, branco, 140g/m 

1 Bloco de papel A3, criativo, 32 folhas, cores variadas 

1 Bloco papel A4, criativo, colorido 

2 Folhas de papel crepom (ROSA E LILÁS) 

1 Rolo de fita de tafetá AMARELA (2 cm ou 3 cm de largura) 

2 Potes de tinta guache (BRANCA E AMARELA) 

1 Pincel atômico permanente (PRETO) 

1 Pincel, cabo longo, nº 14 

1 Pincel, ponta chata, nº 2 

2 Potes de massinha de modelar (500g) (ROSA E LILÁS) 

1 Tubos de cola líquida (110g) 

1 Caixa de giz de cera triangular (gizão) 

1 Lixa Massa/Madeira G80 Folha 230x280mm 

1 Pacote de papel (100 folhas) tamanho A4, colorido.   

1 Pacote de papel (100 folhas) tamanho A4, branco.   

1 Rolo de Barbante 

CAPA LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

FTD SISTEMA DE ENSINO – composto por livros paradidáticos e didáticos (Língua 

Portuguesa, Arte, Geografia, História, Ciências e Matemática). Será entregue aos 

estudantes no início do ano letivo.  

  



 

 

 

 

O livro de Ensino Religioso será entregue aos estudantes, no início do ano letivo.  

  

PROGRAMA MARISTA BILÍNGUE 

Os livros poderão ser adquiridos diretamente pelos responsáveis, por meio deste website de venda 

 

 

PUCHTA, Herbert; JONES, Peter Lewis; GERNGROSS, Günter. Super Minds Super Minds 

Second Edition Level 4 Student's Book with eBook British English. 4º ano EF. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2022. 

ISBN: 9781108812306 

Obs.: O livro pode ser comprado pelo site: https://www.disal.com.br/maristaaguasclaras 

 

 

PUCHTA, Herbert; JONES, Peter Lewis; GERNGROSS, Günter;  ZGOURAS,  Catherine.  Super 

Minds Level 4 Workbook with Digital Pack British English 2nd Edition. 

4º ano EF. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. 

 ISBN: 9781108909310 

Obs.: O livro pode ser comprado pelo site: https://www.disal.com.br/maristaaguasclaras 

DICIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

BUENO, Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. São Paulo: FTD, 2016.  

ISBN: 9788596002523  

 

CAPA LIVROS LITERÁRIOS E PARADIDÁTICOS TRIMESTRE/ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RIBEIRO, Jonas. EICH, Cris. E a Terra escreveu 

uma carta... São Paulo: Melhoramentos, 2020.  

ISBN: 978-65-553-9045-2 ✓ No Projeto de Leitura e Literatura;  

✓ como suporte à aprendizagem;  

✓ para estudo domiciliar. 

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

OBEID, César. JOÃOCARÉ. Abecedário de 

aromas: cozinhando com tempero e poesia. 

São Paulo: Editora do Brasil, 2017. ISBN: 978-85-

100-6542-9 

✓ No Projeto de Leitura e Literatura;  

✓ como suporte à aprendizagem;  

✓ para estudo domiciliar. 

  

https://www.disal.com.br/maristaaguasclaras
https://www.disal.com.br/maristaaguasclaras


 

 

 
 

 

1 (um) Caderno 1 – Modelo Marista – Ensino 

Fundamental 

 

Obs.: serão entregues pela escola ao estudante 

no início do ano letivo. 
 
 
 

✓ Em sala de aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

 

 

Livro do estudante de Educação Tecnológica 

– KIT ZOOM 4.  

Obs.: a compra do material é feita pelo site 

https://aguas-claras-225.carrinho.digital/ 
 
 

✓ Em sala de aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem. 

PLANO DE UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS MATERIAIS SOLICITADOS  

Material de uso individual 

✓ Em aula de acordo com o componente curricular; 

✓ nas aulas de laboratório;  

✓ como suporte à aprendizagem. 

Material de uso Coletivo 

✓ Utilização de acordo com os campos de experiência e 

sentido religioso; 

✓ como suporte à aprendizagem; 

✓ para construção de projetos escolares. 

Livros didáticos e Dicionários 

✓  Em sala de aula de acordo com o componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem; 
✓ para estudo domiciliar.  

Livros Paradidáticos e Literários 

✓ No Projeto de Leitura e Literatura; 

✓ como suporte à aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

ORIENTAÇÕES GERAIS  
  
 ✓ O nome completo do estudante deverá estar grafado nos materiais de uso individual.  

✓ A Agenda Escolar Marista será fornecida pelo colégio, na primeira semana de aula. Ela deverá ser mantida na mochila 

do estudante para uso diário. 

 ✓ O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugerimos bordar o nome do estudante em local visível. Na impossibilidade, 

grafá-lo na parte interna de cada peça de roupa.  

✓26/1 – 5ª feira: entrega de material no turno do aluno.  

✓ 30/1 – 2ª feira: início das aulas.  
INFORMAÇÕES ÚTEIS 

  
 Durante o mês de fevereiro, faremos encontros com as famílias para apresentar a proposta pedagógica de cada ano/série. 

Será um importante momento de integração das famílias com a escola e espaço especial para conhecer a professora e 

entender como será a rotina das crianças. 
  

  
 
 
 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faguas-claras-225.carrinho.digital%2F&data=05%7C01%7Cvde.aguasclaras%40marista.edu.br%7C5710b5ad44cf4583fb3708dabc19e8dc%7C2795008da5274c78ba2dbf4c9c17de0b%7C0%7C0%7C638029116707251033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fMqs2%2BqKi40LVMg39R13vkiomnIuxIC5Z2RzIfzAm4A%3D&reserved=0

