
Material Individual (Identificar com o nome do aluno)

● 01 caixa de lápis de cor
● 01 caneta marca texto 
● 01 estojo de canetas hidrocor ponta grossa
● 01 estojo simples com: lápis, borracha, apontador com depósito. 
● 02 canetas  coloridas (tipo gel)
● 01 tesoura sem ponta 
● 01 régua de 30 cm
● 01 tubo de cola bastão
● 01 revista Coquetel – Nível Fácil (entregar para Professora)
● 02 Gibis (com nome) (entregar para Professora)
● 04 cadernos grandes com 96 folhas (L.Portuguesa/Matemática/História + Geografia/ Ciências + Ens.Religioso).
● 01 caderno pequeno com 48 folhas (Língua Inglesa)
● 01 pasta fina transparente com elástico (uso diário)

Material Individual para Arte (Identificar com o nome do aluno)

O material de arte deverá vir acondicionado numa caixa plástica organizadora com alça, pequena ou média, 
no dia estabelecido para aula de Arte, conforme solicitação da professora.

● 01 caixa de cola colorida (Iavável)
● 01 caixa de giz de cera
● 01 caixa de tinta guache 12 cores (lavável)
● 01 caixa de massinha de modelar
● 01 pote plástico pequeno (limpeza dos pincéis)
● 02 tubos de cola glitter (cores diferentes)
● 01 pacote lantejoulas – Tamanho 8
● 01 pacote lantejoulas – tamanho 10
● 01 pincel fino n°10 
● 01 pincel chato n° 14
● 01 avental ou camiseta usada (bem grande)

● ½ metro de plástico para forrar a mesa
● 01 pano multiuso com furinhos
● 01 tubo de cola líquida branca
● 01 tela para pintura (tamanho 20cmX30cm)
● 01 capa de almofada de algodão cru ou cor clara

(tamanho 30cmX30cm)
● 03 canetas de tecido ou 3 tintas de tecido 

(cores diferentes)

Material Didático

Doroteia Growing:

Kit Evolution Anos Iniciais 
Take Off 4

Livro Ensino Religioso 
Marcha Criança 4° ano 
Autores: Dagmar Ramos e 
Decimar Henrique. 
Editora Scipione 
- de acordo com a BNCC- 

Livro Porta Aberta para o 
Mundo - Geografia 4º ano
 - atualizado BNCC – 
Autores: Edilson Adão, 
Laércio Furquim Jr.

Editora FTD

Livro Porta Aberta para o 
Mundo - Ciências 4º ano
 - atualizado BNCC – 
Autores: Ângela Gil, Sueli 
Fanissi e Olga Gil 

Editora FTD

4º ano
(página 1) 



4º ano
(página 2) 

IMPORTANTE:

14/02/2022: Encontro on-line com os pais do 4º ano. O cronograma completo será enviado às famílias 
em janeiro/22.

15/02/2022 – Início das aulas do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano).

Livro Porta Aberta para o 
Mundo - História 4º ano
 - atualizado BNCC – Autor: 
Alfredo Boulos Júnior

Editora FTD

Literatura
1° Semestre: 
O Porão Misterioso 

Autor: Cláudio Levitan

Editora LPM
Obs: No decorrer do 
ano serão solicitados 
outros livros de leitura.

Livro Produção de Texto 4 

Autora: Rosemeire Alves

Editora FTD

1 Dicionário de Língua Portuguesa 

de acordo com a reforma ortográfica (livre escolha)

1 Dicionário de Língua Inglesa (livre escolha)

● Conforme o término dos materiais individuais, deverá haver a reposição ao longo do ano.

● Trazer no primeiro dia de aula: 01 caderno, estojo, tesoura, lápis de cor e lanche.

● Os alunos deverão frequentar o Colégio uniformizados. O uniforme oficial do Colégio pode ser 
adquirido nas seguintes lojas autorizadas:  

○ Loja DN uniformes, situada em frente à Escola, na Rua Mali nº 424 
○ Loja Dudabi - Av. Gomes de Freitas, nº 268.

● Todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno, o ano e a turma, incluindo 
casacos e potes de lanche.


