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4º ano
Material
(01) Agenda Escolar do Colégio Biângulo
(01) Bloco criativo A4
(01) Bloco desenho folhas brancas A4
(03) Cadernos brochura capa dura com pauta- 48 folhas
(02) Cadernos brochura capa dura com pauta - 96 folhas
(01) Caderno de desenho A4 - 48 folhas com espiral
(01) Caderno Portfólio (encontra-se disponível nas papelarias 
conveniadas)
(01) Dicionário da Língua Portuguesa*
(01) Dicionário Inglês - Português*
(01) Dicionário Espanhol - Português*
(01) Estojo ou Bolsinha devidamente identificados contendo: 
Ecolápis preto, borracha, apontador, régua 30 cm, caixa de lápis 
de cor com 12 cores e 6 tons de pele, 01 marca texto super soft, 
01 jogo de canetinhas 12 cores, tesoura com ponta arredondada 
e 01 vidro de cola branca 90g. OBS.: O estojo deverá ser levado 
todos os dias dentro da mochila e é de responsabilidade da 
família a reposição do material do estojo durante todo o ano 
letivo.*

(01) Fita adesiva 18x50 (Ref. 3777)
(01) Gibi
(01) Kit de tinta guache com 6 unidades
(01) Kit papel (encontra-se disponível nas livrarias e papelarias 
conveniadas)
(03) Pacotes de folhas coloridas A4
(01) Pasta polionda 20mm
(01) Rolo de fitilho
(01) Sacola Matemática personalizada (encontra-se disponível 
nas livrarias e papelarias conveniadas) contendo: 01 calculadora, 
01 tabuada, 01 dado, 01 fita métrica, 01 tangram e 01 Material 
Dourado de madeira*
(01) Tela média e pincel para pintura*

PROJETO LITERÁRIO
1º TRIMESTRE
O amigo do Rei - Ruth Rocha - Editora Salamandra
Passeando por Brasília - Iris Borges - Franco Editora

2º TRIMESTRE
A economia de Maria - Telma Guimarães Andrade - Editora do Brasil
Venha conhecer o Brasil - Álvaro Modernell - Editora Mais Amigos

3º TRIMESTRE
A árvore da família - Maísa Zakzuk - Panda Books
A semente da verdade - Patrícia Engel Secco - Editora Melhoramentos

LIVROS DIDÁTICOS
Coleção de Livros Integrados do Sistema de Ensino Ari de Sá  - 4º ano

PROJETO BILÍNGUE 
Kit Bilíngue - Editora Pearson - 4º ANO (o kit encontra-se disponível nas livrarias e papelarias conveniadas)
Unidades de Taguatinga, Guará e Sobradinho: apenas para os alunos do Período Integral. 
Unidades de Águas Claras e Asa Norte: para todos os alunos matriculados.

Observação
Entregar na secretaria da escola preferencialmente de 18 a 22/01 ou entregar o material de forma parcial de acordo com o plano de  
execução (8 dias antes). Obs: o plano de execução está disponível na secretaria das unidades e no site.
Todo o material deverá ser identificado.
O uso do uniforme escolar completo (camiseta, calça e agasalho) é de uso obrigatório de acordo com o regimento escolar. O mesmo 
deverá ser adquirido em uma das papelarias conveniadas. O mesmo deverá ser adquirido em uma das papelarias conveniadas. Além 
disso, também pedimos que as famílias adquiram os uniformes das modalidades esportivas e o kit da cozinha experimental.*

Legenda
Os materiais indicados com o asterisco ( * )  deverão ser deixados em casa. Enviar somente quando solicitado pelo educador, através 
de comunicado.


