
LISTA DE MATERIAL – 2023

4°ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I

(Todos os materiais deverão estar identificados com o nome completo e a turma do aluno)

Materiais de uso individual:

● 04 cadernos grandes com 96 folhas,
● 01 pasta plástica, com elástico, tamanho ofício.
● 03 lápis preto nº2.
● 02 canetas marca-texto.
● 01 borracha macia.
● 01 tubo de cola.
● 01 apontador com suporte.
● 01 tesoura com ponta redonda.
● 01 estojo de caneta hidrocor.
● 01 caixa de lápis de cor (12 ou mais).
● 01 régua de 30 cm.
● 01 pincel chato n 16
● 01 pasta catálogo com 50 plásticos tamanho ofício (espiral)

● 01 Mini dicionário Aurélio da Língua Portuguesa – revisado conforme o Novo Acordo Ortográfico.
● Bloco de Produção Textual - (material próprio e personalizado, no início do ano letivo serão

disponibilizadas às orientações para aquisição)

Observação: Este material deve estar diariamente na mochila do aluno.

Materiais de uso coletivo:
● 01 pacote de folha ofício tamanho A4 (reciclada) 100 folhas.
● 01 pacote de papel desenho reciclado (tamanho A3).
● 01 bloco de papel color set colorido (8 cores, tamanho A3).
● 05 folhas tamanho ofício (A4) de papel vegetal
● 01 rolo de fita adesiva Kraft

Observação: Ao longo do ano letivo novos materiais poderão ser solicitados

Observações:

● Identificar todos os materiais (inclusive os lápis, canetinhas, borrachas, apontador, tesoura, cola e
régua).

● Identificar com o nome do estudante nas capas dos livros, cadernos e pastas.
● Colocar os lápis pretos, apontador e borrachas em um estojo.
● Não dobrar folhas A3.
● Observar o tamanho indicado de cada material e quantidade.
● Materiais complementares poderão ser solicitados durante o ano letivo, dependendo dos projetos.
● O uso do uniforme é obrigatório e deve ter identificação em todas as peças.

LIVROS DIDÁTICOS:

● Língua Portuguesa – Borgatto, Ana Maria Trinconi. Projeto Ápis -
Língua Portuguesa - 4º ano. 4ª edição - São Paulo: Editora Ática, 2020. ( ISBN-
9788509195343)



● Matemática – Dante, Luiz Roberto. Projeto Ápis: Matemática - 4º ano.
4ª edição - São Paulo: Editora Ática, 2020.(ISBN-9788508195749)

● Ciências – Nigro, Rogério Gonçalves. Projeto Ápis: Ciências - 4º ano.
4ª edição - São Paulo: Editora Ática, 2020. (ISBN-9788508195442)

● História - Simielli, Maria Elena; Charlier, Anna Maria. Projeto Ápis:
História - 4º ano. 4ª edição - São Paulo: Editora Ática, 2020.(ISBN-
9788508195640)

● Geografia - Simielli, Maria Elena. Projeto Ápis: Geografia - 4º ano. 4ª
edição - São Paulo: Editora Ática, 2020.(ISBN- 9788508195541)

LIVROS DE LITERATURA

Observação: Ao longo do ano letivo poderão ser solicitadas novas literaturas, de acordo com os projetos
desenvolvidos.

1º TRIMESTRE:

Título:"Eu & os outros: Melhorando as relações"

Autoras: Liliana Iacocca

Editora Ática

ISBN: 978 85 08 16617-6

2º TRIMESTRE:

Título: "O diário escondido da Serafina"

Autora: Cristina Porto

Editora Ática

ISBN: 978 85 08 06283-6

3º TRIMESTRE:
Título: “Cadu apresenta 8 Canetas”,

Autor: Cadu Pessoa de Brum

Editora: Br1 EDITORAS

ISBN: 978-65-993515-2-5



● LÍNGUA INGLESA

Material Didático: Plataforma Richmond Solution  - http://richmondsolution.com.br
Para aquisição do material acessar o site da Plataforma de pagamentos e seguir as

orientações do passo a passo.
Link do site da Plataforma de pagamentos: Plataforma de pagamentos
Link do passo a passo : http://gg.gg/passo_a_passo_richmond

Material exclusivo, indisponível para compra nos canais comuns de venda;

Obs. Todas as literaturas e materiais didáticos de Língua Inglesa serão utilizados exclusivamente da
plataforma Richmond Solution.

● PROJETO MIND MAKERS - PENSAMENTO COMPUTACIONAL

MATERIAL DIDÁTICO - Cadernos de Criação MK3 e MK4 e materiais complementares do projeto Mind
Makers. (Material exclusivo, indisponível para compra nos canais comuns de venda, aquisição
somente pela livro fácil, compra online - aguarde informações)

UNIFORME:
O uso do uniforme é obrigatório em todo o Ensino Fundamental e recomendável no Ensino Médio. É

composto de: camiseta, bermuda, abrigo do colégio, tênis e crachá de identificação.

EDUCAÇÃO FÍSICA:
As aulas de Educação Física nos meses de março, abril, novembro e dezembro serão realizadas no

espaço da piscina. Salientamos a importância da identificação dos materiais com nome e turma do aluno.
Para o aluno participar das aulas são necessários os seguintes materiais, de uso obrigatório:

● Sunga ou calção azul marinho ou preto para meninos.
● Maiô azul marinho ou preto para meninas.
● Boias de braço (para alunos que não nadam).
● Toalha de banho.
● Chinelo.
● Touca de natação.

http://richmondsolution.com.br
https://payment.richmondsolution.com.br/br/rich/version2/inicio
https://drive.google.com/file/d/1hd_nK5RWCehjRbkDtPVm2SL5XDoL0osc/view?usp=share_link


OBSERVAÇÕES

● Pedimos a colaboração das famílias para ficarem no aguardo das informações a respeito da
entrega dos materiais à professora.

● O uniforme escolar será comercializado pela Visual Uniformes, maiores informações para
aquisição entrar em contato pelos telefones 3061.9888 e/ou 51 9.91615747 ou por e-mail
visualuniformes88@gmail.com. Endereço: Avenida Assis Brasil 1681, Viaduto Obirici.

● As adoções dos materiais didáticos da Somos Educação (Ática, Scipione, Saraiva e Atual)
poderão ser adquiridas através da plataforma online de vendas Livro Fácil. Segue abaixo o link
de acesso e o passo a passo para aquisição do Projeto Mind Makers:
✓ Passo a passo: clique aqui vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JeShaXtrHrM
✓ Link de acesso: https://www.livrofacil.net/#colegiosaojudastadeu
✓ Código: SJT2023

● As adoções dos livros didáticos físicos e as literaturas exclusivamente da Somos Educação
(Ática, Scipione, Saraiva e Atual) estão disponíveis para aquisição na Distribuidora Dom
Quixote. Segue abaixo o link de acesso, código e o passo a passo:
✓ Passo a passo: clique aqui
✓ Link de acesso: domquixote-rs.com.br
✓ Cupom de acesso: Saojudas2023

● Para maior comodidade das famílias, o Colégio São Judas Tadeu conta com uma unidade da
Livraria Cervo nas suas dependências que possui todas as listas de materiais para o ano de
2023. E também, podem contar com as unidades localizadas no Shopping Lindoia e Bourbon
Assis Brasil.

Contatos: Lindóia Shopping - Fone: 33401313 - Whatsapp: 994773355
Bourbon Assis Brasil  - Fone: 33728558 - Whatsapp: 997612508

IMPORTANTE

27/02/2023 – Reunião de Pais e/ou Responsáveis
01/03/2023 – Início das aulas.

mailto:visualuniformes88@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1E0FDV1DEC-wfkrl8dH96Y7sosnwb5rjc/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=JeShaXtrHrM
https://www.livrofacil.net/#colegiosaojudastadeu
https://drive.google.com/file/d/1Tu1mwUtP5VyococWuW0SthbJ0Mt8dxBn/view?usp=share_link
http://domquixote-rs.com.br/

