
Lista de Material -2022
4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I

Livros Didáticos

Disciplina Título Autor Editora

Língua
Portuguesa

Aprender Juntos 4 -
Língua Portuguesa

8ª Edição 2021 (*Nova edição)
ISBN: 9786557442524

Cícero de
Oliveira
Silva;

Elizabeth
Gavioli de
Oliveira

Silva; Greta
Marchetti

SM

Este livro pode ser comprado pelo site:
https://www.smdireto.com.br
utilizando o Voucher:
48674F18

Matemática Aprender Juntos 4  -
Matemática

7ª Edição 2021 (*Nova
edição)

ISBN: 9786557442579

Angela Leite;
Roberta
Taboada

SM

Este livro pode ser comprado pelo site:
https://www.smdireto.com.br
utilizando o Voucher:
48674F18

https://www.smdireto.com.br/
https://www.smdireto.com.br/


História

Projeto Presente
História 4
5ª edição

ISBN: 9788516114343

Caderno de atividades
História 4

ISBN: 9788516117719

Ricardo
Dreguer,
Cássia
Marconi

Moderna

Este livro só será comercializado
no site:

https://www.modernacompartilha.c
om.br/

Projeto Presente -
Este livro só será comercializado
no site:
https://www.modernacompartilha.c
om.br/

Geografia 4
5ª edição

Geografia ISBN: 9788516114411

Caderno de atividades

Neuza Guelli,
Cíntia Nigro Moderna

Geografia 4
ISBN: 9788516117412

Filosofia

Uma ideia puxa outra
Coleção: O início de uma

mudança

4º ano - 18ª edição
ISBN: 9788580370539

Silvio
Wonsovicz

Sophos

Este livro pode ser comprado pelo
site:

Ensino
Religioso

Semear Juntos – 4º ano

2ª edição- 2020.
ISBN 9786557440193

Vários
autores SM

Este livro pode ser comprado pelo site:
https://www.smdireto.com.br
utilizando o Voucher:
48674F18

Música Flauta Yamaha Germânica Yamaha
Germânica

Os livros do projeto literário serão indicados pelos professores ao longo do ano letivo e estarão disponíveis
gratuitamente na plataforma Árvore de Livros. O acesso será enviado após a confirmação da matrícula.

https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826467E39101646B5DF191737F
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826467E39101646B5DF191737F
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826467E39101646B5DF191737F
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826467E39101646B561CE24E1F
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826467E39101646B561CE24E1F
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826467E39101646B561CE24E1F
https://www.smdireto.com.br/


Todo material utilizado para o currículo de educação bilíngue ( Inglês e Ciências) será
disponibilizado gratuitamente pelo colégio aos alunos matriculados.

Material de uso individual em sala de aula
● 1 pasta catálogo com 40 plásticos transparente ( Produções)
● 1 pasta catálogo com 40 plásticos amarela (Disciplinas extras)
● 1 pasta plástica com elástico azul fina (TC - tarefas de casa)
● 1 bloco de folha de fichário grande
● 5 cadernos brochura 96 folhas:

1 História/Geografia, 1 Ciências, 1 Filosofia/ Ensino Religioso,
1 Língua Portuguesa e 1 Matemática

● 1 bloco Canson colorido criativo cards 8 cores – 325mmx235mm – 120g/m2

Material de uso individual - vai e volta na mochila
1 estojo contendo:

● Lápis preto nº 02
● Canetas esferográficas (azul / verde / preta)
● Borracha
● Marca texto (4 cores)
● Apontador com recipiente
● Estojo de caneta hidrocor fina
● Estojo de pilot grosso - 12 cores
● Caixa de lápis de cor – 12 cores

● Tesoura sem ponta
● Cola bastão grande
● Régua de 15 cm
● Conjunto: compasso, esquadro e transferidor
● Jaleco branco para uso no laboratório
● 1 garrafa para água

Obs: Repor sempre que necessário



● O material didático da Editora Moderna pode ser adquirido a partir de 20/12/21 com condições
especiais de pagamento (desconto de 8% e parcelamento em até 10X sem juros), por meio do
portal www.modernacompartilha.com.br. Os livros serão entregues no Colégio, e poderão ser
retirados a partir do dia 15/01/2022.

● O material didático da Editora SM pode ser adquirido a partir de 07/12/2021 com condições
especiais de pagamento (desconto de 10% e parcelamento de 12x sem juros para compras
efetuadas em dezembro, 10x sem juros para compras efetuadas em janeiro e 7x sem juros para
compras efetuadas em fevereiro), por meio do site: https://www.smdireto.com.br.

Os estudantes devem utilizar o código de desconto 48674F18 no ato da compra. Os livros serão
entregues no Colégio e poderão ser retirados conforme calendário da editora:

● Compras até 10/01/2022 - Retirada 31/01/2022
● Compras até 24/01/2022- Retirada 14/02/2022
● Compras até 15/02/ 2022- Retirada 07/03/2022

http://www.modernacompartilha.com.br/
https://www.smdireto.com.br/

