
COLÉGIO CIDADE DE FERNANDÓPOLIS
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Pré-Vestibular

Lista de materiais do 4º ano do Ensino Fundamental – 2022

200 folhas de sulfite A4 (210x297)
50 folhas de papel almaço com pauta e margem
02 cadernos brochura grande de capa dura (96 folhas)
01 agenda escolar 14X21 – com 1 folha para cada dia 
01 caderno brochura de capa dura com 48 folhas para educação física
01 pasta polionda (3cm – qualquer cor)
01 pasta catálogo com 50 plásticos 
01 tesoura sem ponta
01 cola
01 caixa de lápis de cor
04 lápis pretos nº 02
01 caneta azul 
01 caneta vermelha
01 régua transparente de 30 cm
01 apontador
02 borrachas
01 calculadora
01 dicionário (Nova Ortografia)
01 Geoatlas Básico – Maria Helena Simielli – Editora Ática
01 marca texto verde ou amarelo
01 pacote de copo descartável de 180 ml

Inglês
01 caderno de capa dura pequeno com 48 folhas (pode aproveitar o do ano anterior)

Arte 

01 maleta para organizar os materiais de Arte
01 caderno de desenho de 48 folhas
01 bloco de papel colorido criativo (A4)
1 lápis 6B
01caixa de giz de cera
01 kit de canetinhas hidrocor
01 massa de modelar
01 cola líquida
01 bloco de papel canson A4 branco (20 folhas)
01 kit de tinta guache
01 pincel nº 10
01 pincel nº 12
01 pano de limpeza para o pincel
01 rolo de papel toalha

Observação: Identificar o material com o nome do(a) aluno(a). Trazer todo material no
primeiro dia de aula para organização. 

Seja bem-vindo (a)!!!



ANGLO FERNANDÓPOLIS 

 

Lista de livros 4º ano – 2022 

 

1º Bimestre 

Caçadas de Pedrinho - Monteiro Lobato 

Mitos gregos: o voo de Ícaro e outras lendas - Márcia Wilians 

 

2º Bimestre 

Cachorrinho Samba - Maria José Dupré 

O papagaio que não gostava de mentiras e outras fábulas africanas - Adilson 

Martins 

 

3º Bimestre 

Ludi na chegada (e no bota-fora) da família real - Luciana Sandroni 

Bolsa amarela- Lygia Bojunga 

 

4º Bimestre 

A ilha perdida – Maria José Dupré 

Cachorrinho Samba na floresta - Maria José Dupré 
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