PROJETO DE LEITURA E ESCRITA
Para o trabalho específico de leitura, no decorrer do ano
será obrigatória a aquisição de um livro de Literatura (título
a ser definido pelo Colégio).

4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
ÁREA - LINGUAGENS
Arte
Material para ficar em casa, até a solicitação do Professor
 20 folhas A4 sulfite 60
 15 folhas A4 sulfite 40
 05 folhas A3 (sugestão – Canson)
 giz de cera
 tinta guache (azul, amarela, vermelha, branca e preta)
 pincéis: um redondo nº 06 e outro chato nº 12
Música
- 01 flauta doce modelo Germânica, marca YAMAHA
- 01 pasta com 25 plásticos para partituras

Para os Componentes Curriculares de
Língua Portuguesa e Língua Inglesa, serão
adotados materiais do Sistema de Ensino
Anglo.

USO DIÁRIO
Obs.: Aproveitar materiais e cadernos do ano anterior, sempre
que possível.
Nomear os livros na parte externa.

 03 lápis, borracha, apontador, 01 régua transparente
(30 cm)
 01 tubo de cola para papel 90g (sugestão: Polar ou
Acrilex)
 01 tubo de cola bastão (sugestão: Pritt)
 03 canetas nas cores azul, preta e vermelha
 tesoura
 lápis de cor (12 cores)
 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 (1cmx1cm), grande e de
capa dura para Matemática
 01 caderno grande pautado para Música (mesmo do
ano anterior)
 01 caderno pequeno de linha simples e capa dura
para Arte
 01 pasta de plástico com elástico para o tema de casa
 dicionário de Língua Portuguesa, Língua Inglesa,
Língua Alemã ou Língua Espanhola para consulta em
casa

ÁREA - CIÊNCIAS HUMANAS
Para os Componentes Curriculares de
História e Geografia, serão adotados
materiais do Sistema de Ensino Anglo.

- Moderno Atlas Geográfico – Editora
Moderna.

ÁREA - CIÊNCIAS DA NATUREZA
Para o Componente Curricular de
Ciências, será adotado material do
Sistema de Ensino Anglo.

ÁREA - MATEMÁTICA
Para o Componente Curricular de
Matemática, será adotado material do
Sistema de Ensino Anglo.

FORMA DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO
No Colégio:
- O material do Sistema Anglo será adquirido no Colégio.
Os boletos serão emitidos com vencimento a partir de
fevereiro de 2021.
- O Atlas Geográfico será adquirido no Colégio.

