
 
 

 
 

 

 

4º ANO 
 

INÍCIO DAS AULAS 01/02/2022 

01 caderno ata capa dura (grande) cor AMARELO (96 folhas) - Língua Portuguesa  

01 caderno ata capa dura (grande) cor AMARELO (48 folhas) - Produção Textual 

01 caderno ata capa dura (grande) cor VERDE (48 folhas) - História  

01 caderno ata capa dura (grande) encapado na cor MARROM (48 folhas) - Geografia 

01 caderno ata capa dura (grande) cor VERMELHO (48 folhas) - Ciências 

01 caderno ata capa dura (grande) cor AZUL (48 folhas) - Inglês 

01 caderno ata capa dura (grande) cor VERMELHO (48 folhas) - Ensino Religioso 

01 caderno ata capa dura (grande) cor AZUL (48 folhas) - Filosofia 

01 caderno quadriculado (10x10mm) capa dura, espiral, 96 folhas encapado na cor AZUL - Matemática  

01 caderno cartografia capa dura (48 folhas milimetradas) encapado na cor VERMELHO - Arte  

01 caderno de caligrafia capa dura grande, encapado na cor AMARELO 

01 mini dicionário da Língua Portuguesa: Silveira Bueno - Ed. FTD ou Dicionário Didático Ed.SM ou Houaiss 
Editora Moderna com a nova ortografia  

01 minidicionário de Inglês / Português - The Landmark - 5ª edição - Richmond  

01 estojo  

03 lápis grafite (PROIBIDO O USO DE LAPISEIRA)  

01 borracha branca  

01 marca texto  

01 caixa de lápis de cor (12 cores)  

01 apontador com depósito  

01 tubo de cola branca (90g)  

01 régua 30 cm  

01 transferidor 

01 tesoura sem ponta  

03 gibis NOVOS  

01 revista Picolé (nível fácil)  

01 revista para recorte  

OBS: TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DO(A) ALUNO (A). 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Os materiais com (*) deverão ser pagos e deixados na papelaria. Este material será retirado pelo colégio no 

início das aulas, portanto o comprovante de pagamento deve ser entregue no 1º dia de aula junto com os 

materiais. 

* 01 rolo de fita adesiva 

* 02m de papel contact transparente 

* 03 potes de tinta guache (250ml)  

* 100 folhas de papel A4 brancas 

* 01 folha de papel laminado  

* 03 folhas de papel cartão 

* 01 tubo de cola glitter  

* 01 tubo de cola colorida  

* 04 folhas de E.V.A 

* 01 cartolina americana 

* 01 pacote de papel colorido - A4 120g/m2 

* 03 metros de papel kraft  

* 02 folhas de papel crepom 

* 1 m de papel celofane  

MATERIAIS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS 

 

DIDÁTICO 

 

SISTEMA DE ENSINO BERNOULLI ADQUIRIR NO COLÉGIO - ACDMAV 

4º ANO 

Projeto de Vida e Atitude Empreendedora  

Léo Fraiman - Ed. FTD 

 

ADQUIRIR NO COLÉGIO - ACDMAV 

 

 

PARADIDÁTICOS 

 

TÍTULO AUTOR EDITORA 1º TRIMESTRE ANUAL 

Maria mudança Manuel Filho Editora do 

Brasil 

X  

OS PARADIDÁTICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO 2º E 3º TRIMESTRES SERÃO 
SOLICITADOS POSTERIORMENTE. 


