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LISTA REVISADA EM 14/12/2022 
 

Srs. Pais, 
 

Entendemos que o processo de aquisição dos livros didáticos adotados é muito importante. Por isso, 

destacamos algumas orientações: 

Em cada obra indicada pela Escola, além do nome do livro, ano a que se destina, nome do(s) autor(es), 

Editora, consta também um código denominado ISBN [International Standard Book Number] que representa um 

sistema internacional para a identificação do livro. 

Portanto, para evitar a aquisição de um livro com edição antiga ou uma edição diferente daquela proposta 

para as nossas atividades, sugerimos que todos fiquem atentos para esta particularidade. Pode acontecer, em 

algumas pesquisas, de encontrar o mesmo título por um preço menor, também, como já pudemos constatar, ser 

uma edição descontinuada. 

 

A numeração de cada ISBN foi fornecida pelos REPRESENTANTES (DIVULGADORES) de cada uma das 

Editoras no momento da solicitação. 

 

Esperamos que esta informação possa ajudá-los a adquirir o material didático para as crianças, evitando 

transtornos. 

4° A N O RELAÇÃO DOS LIVROS PARA 2023 
 

DISCIPLINA TÍTULO/AUTOR/EDITORA I S B N 

 
 
CIÊNCIAS 

 
MARCHA CRIANÇA - 4° ANO 
Maria Teresa, Maria Elisabete, 
Armando Coelho, Vivian Marsico 
Editora – Scipione 
 

□9  □7  □8  □8 □5   □4 □7  □4 □0   □1 □9  □6  □2 

 
  HISTÓRIA 
E 
GEOGRAFIA 

 
MARCHA CRIANÇA – 4° ANO 
Maria Teresa, Maria Elisabete, 
Armando Coelho, Vivian Marsico 
Editora – Scipione 

 
 

□9  □7  □8 □8 □5   □4 □7   □4 □0   □2 □1  □2  □9 

 
 
 
PORTUGUÊS 

GRAMÁTICA FUNDAMENTAL 

4° ano 

Douglas Tufano – Edit. Moderna 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

4º ano 

William Cereja e Ciley Cleto 
Editora – ATUAL 

2ª Edição 

□9  □7  □8 □8 □5   □1 □6   □1 □2   □3 □4  □3  □7 

□9  □7  □8 □8 □5   □4 □7   □2 □3   □7 □3  □8  □7 

MATEMÁTICA  
PROJETO APIS – 4° ANO 
Luiz Roberto Dante 
Editora - ÁTICA □9  □7  □8 □8 □5   □0 □8   □1 □9   □5 □7  □4  □9 

 

INGLÊS 

 
KIDS WEB – 4º ANO 
Editora Richmond 
 

□9  □7  □8 □8  □5 □1  □6 □1  □1  □9   □5   □5 □3 

O livro de inglês mencionado acima será vendido apenas de forma presencial, na livraria 

Martins Fontes, devido regras internas do Grupo Santillana, representante da  editora 

Richmond. 
DICIONÁRIO Dicionário Escolar da Língua 

Portuguesa  
     Escolha do dicionário à critério da família. 
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LISTA REVISADA EM 14/12/2022 
 

Material de uso pessoal 
 

Quantidade Descrição do material 

1 Agenda com uma página para cada dia 

1 Apontador com depósito 

1 Borracha macia branca 

1 Caderno de capa dura com 100 folhas sem desenhos nas folhas 
(brochura pequena) 

1 Caixa de giz de cera curto com 12 cores no estojo ou no pote plástico 

1 Caixa grande de lápis de cor com 24 cores 

1 Camiseta velha para pintura (será usada como avental e deverá ser 
trazida quando solicitada) 

1 Caneta marca texto 
2 Canetas esferográficas nas cores: azul e colorida (exceto verde) 

1 Conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores 

1 Corretivo em fita ou caneta corretiva 

6 Lápis pretos 

1 Régua transparente (15 cm) 

1 Tesoura sem ponta 

1 Tubo de cola bastão de 40 g 

1 Pasta fina com elástico  

1 Pasta poliondas grossa para deixar na mochila  (levar a lição do dia)  

1  Flauta Doce Soprano Yamaha Germânica Yrs 23g Original ou 
 Flauta Doce Germânica Soprano Dolphin dp 123 tipo Yamaha cor ou 
Flauta Doce Michael Wrsm 21 Soprano Germânica 

 

OBS.: a) O material deve ser etiquetado com nome e ano. 
 

b) Os livros devem ser encapados com plástico transparente ou capa plástica. 


