
  
 

 

4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO  

 
 
Para os Componentes Curriculares de Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História e Geografia, serão 
adotados materiais do Sistema de Ensino Bernoulli. 
 
Para o Componente de Língua Inglesa, será adotado 
material Cambridge Super Minds.  
 
 

PROJETO DE LEITURA E ESCRITA 

 
Para o trabalho específico de leitura, no decorrer do ano 
será obrigatória a aquisição de dois livros de Literatura 
(títulos a serem definidos pelo Colégio). 
 
   

MATERIAL DE USO DIÁRIO  

 
Obs.: Aproveitar materiais e cadernos do ano anterior, 
sempre que possível. 
 

 lápis, borracha, lápis de cor, apontador, canetas 
(vermelha, azul e preta), cola líquida e em bastão, 
tesoura, régua transparente (30 cm) 

 01 caderno grande de linha simples e capa dura 
exclusivo para cada Componente Curricular: Língua 
Portuguesa, Geografia/História, Ciências, Ensino 
Religioso, Língua Inglesa, Língua Estrangeira  

 01 caderno quadriculado grande e de capa dura para 
Matemática (preferencialmente quadriculado de 
0,7x0,7mm, para facilitar a organização) 

 01 caderno grande pautado para Música (mesmo do 
ano anterior)  

 01 flauta doce modelo Germânica, marca YAMAHA 

 01 pasta com 25 plásticos para partituras de Música 

 01 pasta de plástico com elástico para o tema de casa  

 20 folhas A4 sulfite 60 

 15 folhas A4 sulfite 40  

 15 folhas A3 - sugestão – Canson (utilizar as que 
sobraram do ano anterior) 

 tinta guache (azul, amarela, vermelha, branca e preta) 

 01 pincel chato nº 12 

 01 caixa de cola colorida 
 
 
 

MATERIAL DE APOIO  

 

 02 caixas de lenços de papel 
 
 

ORIENTAÇÕES 
 

1- Todos os materiais devem vir identificados (lápis e 
canetinhas individualmente). Nomear as apostilas e 
cadernos na parte externa da capa.   

2- Não é necessário trazer todos os cadernos no 1º dia de 
aula.  

3- Para repor o que se extinguiu com o uso diário, será 
solicitado novo material, sempre que necessário. 

4- Os materiais têm marcas sugeridas em função da 
qualidade, durabilidade, fácil manuseio e não toxidade.  

 
 

 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 
 

No Colégio:  

- Os materiais do Sistema Bernoulli e Cambridge Super 

Minds serão adquiridos no Colégio.  

 

 


