
LISTA DE MATERIAL - 2022

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Todo o material, inclusive o uniforme, deverá ser identificado com o nome do estudante.

Material de uso pessoal – deixar na mochila de acordo com os horários das aulas
1 Bloco de Atividades (aquisição com a Assessora Pedagógica)
1 pastinha plástica com elástico (para o bloco e as folhas de atividades)
1 garrafinha de água
1 agenda
1 régua de 30cm
1 jaleco branco com mangas compridas (identificado com nome)
1 penal contendo:

1 caneta preta ou azul
1 caneta marca texto
4 lápis de escrever (apontados)
1 borracha branca e macia
1 apontador com caixinha para guardar as lascas do lápis
1 estojo de canetinhas 12 cores de boa qualidade
1 caixa de lápis de cor 12 cores - Faber Castell/Pilot
1 tesoura pequena sem ponta
1 cola grande de boa qualidade – 90g
1 lupa (usar a mesma do ano anterior)
1 lápis 6B (Ciências)

4 cadernos pequenos de 48 folhas, capa dura, sem espiral - Ciências, História, Geografia, Matemática
2 cadernos grandes de 96 folhas, capa dura, sem espiral - Matemática e Português
1 pastinha catálogo com 100 folhas plásticas grossas para portfólio - Português
1 caderno pequeno de 48 folhas, capa dura, sem espiral, régua, giz de cera, 10 folhas de papel A3 Gramatura
de 120g a 240g, 1 folha de papel paraná, 1 tinta guache na cor de sua preferência de 500mL (acrilex), 1 bloco
papel colorido criativo A4 80g - Arte
1 caderno grande de 48 folhas, capa dura, sem espiral - Inglês
1 Atlas do Brasil
1 bloco de papel Canson A4 colorido (folha fina) -Tili Paper que será compartilhado entre os três componentes
curriculares: Ciências, Matemática e Geografia.
2 revistas para atividades de recorte – Geografia e Ciências
1 cartolina branca

LIVROS:

Português: Obs.: As obras são as mesmas solicitadas em 2021; dessa forma poderão ser adquiridas com os
estudantes que cursaram o ano letivo.
HISTÓRIAS DAS MIL E UMA NOITES
Ruth Rocha, editora Salamandra.

COMO SURGIU: MITOS INDÍGENAS BRASILEIROS
Daniel Munduruku, editora Callis.



MALALA - A MENINA QUE QUERIA IR PARA A ESCOLA
Adriana Carranca, editora Companhia das Letrinhas.

História: Obs.: A obra é a mesma solicitada em 2021; dessa forma poderá ser adquirida com os estudantes

que cursaram o ano letivo.
A ARQUEOLOGIA PASSO A PASSO
Raphael De Filipoo; ilustrações de Roland Garrigue: tradução de Joana Angélica D’Avila Melo. - São Paulo:
Companhia das Letras, 2011.

Matemática:
Projeto Presente - Matemática - 4º ano (atualizado) 5ª edição
Autores: Daniela Padovan, Estela Milani, Isabel Cristina Guerra, Ivonildes Milan, Luiz Márcio Imenes, Marcelo
Lellis- Ed. Moderna.

Errata: A obra indicada anteriormente, passou por uma readequação comercial, tornando-se indisponível a
aquisição como material didático; desta forma altera-se a obra a ser utilizada.

Buriti Plus Matemática - 4º ano/ organizadora Editora Moderna, obra coletiva concebida, desenvolvida e
produzida pela Editora Moderna - 1.ed. São Paulo: Moderna, 2018.

Inglês:
SHINE ON! 4 - Student Book & Extra Practice - Susan Banman Sileci / Patrick Jason / Helen Casey -

Oxford ISBN: 9780194069175

Obs.: Os livros podem ser adquiridos na Central Livros (anexa a Unidavi), contatos: (47) 3521-0155; (47)
98424-5644 WhatsApp – com Sr. Edilson; ou em uma livraria de sua preferência.

Robótica Curricular:
• Livro: Developer Livro 2 – adquirido no site da Robomind - https://www.robomind.com.br/livraria/minha-conta/

Informações em comunicado próprio (aguardar envio) e na Assessoria Pedagógica – (47) 3531-6039

Informamos o cupom de desconto para a aquisição do livro de Robótica curricular de 2022: unidavi2022

Os valores ficaram de R$ 499,00 por:

R$ 241,40 no cartão, podendo parcelar ou no boleto por R$ 229,33.

Passo a Passo para a compra do livro:

Ir em minha conta fazer o cadastro: https://www.robomind.com.br/livraria/minha-conta/

Depois ir na aba robótica curricular

Escolher o livro de acordo com a série que o aluno vai estudar em 2022.

4º Ano => Developer Livro 2

Escolheu o livro clicar em mais detalhes

Clicar opção comprar

Colocar no cupom de desconto: unidavi2022

Depois finalizar compra.


