LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019
4º ANO
12 cadernos do tipo “brochurão”, de 80 folhas, (não serve espiral nem de capa dura) sendo:
2 para PARA CASA
1 para GEOGRAFIA/HISTÓRIA
Observação importante: Os
1 para LÍNGUA PORTUGUESA
1 para LITERATURA
demais cadernos deverão ficar
sem etiquetas para serem
1 para MATEMÁTICA
1 para INGLÊS (somente para os alunos novatos)
substituídos, quando necessário.
1 para CIÊNCIAS DA NATUREZA
-

-

1 caderno de capa dura, pequeno, de 48 folhas, para ORTOGRAFIA
1 pasta catálogo, com plásticos, para MÚSICA (deve se aproveitada a do ano anterior)
1 tesoura, de ponta redonda, com o nome gravado
1 caixa de lápis de cor com 12 unidades
4 lápis pretos nº 2 – não é permitido o uso de lapiseiras
1 estojo
1 borracha branca macia
1 régua transparente de 30 cm
3 colas em bastão (Pritt ou similar, tamanho grande, 1 para escola e 2 de reserva)
1 apontador com depósito
1 pasta plástica fina, com elástico (modelo “Brasil”), para PARA CASA E CIRCULARES
1 jogo de pincel hidrográfico tipo Pilot ou Compactor (não confundir com “canetinha”)
40 folhas de papel almaço pautado
3 canetas hidrográficas Pilot Office Pen – cor preta
100 folhas de papel color plus, formato A4 – 120g – cor: verde claro/alunos manhã – laranja/alunos tarde
50 folhas de papel fluorescente Lumini, formato A4, cores sortidas
1 pacote de 500 folhas de papel Chamex – formato A4
1 pote de tempera guache Acrilex de 250ml – cor: amarelo/alunos manhã – branco/alunos tarde
1 rolo de fita crepe 19mm x 50m

LIVROS ADOTADOS

MATEMÁTICA

 PROJETO ÁPIS – MATEMÁTICA – 4º Ano – Autor: Luiz Roberto Dante – Ed. Ática


LÍNGUA
PORTUGUESA



GEOGRAFIA



INGLÊS
LITERATURA








Observação importante: Livro de capa azul – 3ª edição/2017
APRENDER JUNTOS – 4º Ano – Autores: Cícero de Oliveira Silva e Elizabeth Gavioli
de Oliveira Silva e Greta Marchetti – Ed. SM – 6ª edição/2017
“AS MAIS BELAS HISTÓRIAS” – Apostila – será vendida na escola em fev/2019
1 MINI DICIONÁRIO – Sugerimos:
Mini Aurélio – O Dicionário da Língua Portuguesa – 8ª Edição/2010 – Ed. Positivo ou
Pequeno Dicionário Houais de Língua Portuguesa – Ed. Moderna
ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR – Autora: Maria Elena Simielli – Ed. Ática
INCREDIBLE ENGLISH 3 – Class Book – Ed. Oxford – 2ª edição
INCREDIBLE ENGLISH 3 – Activity Book – Ed. Oxford – 2ª edição
FÉRIAS NA ANTÁRTICA – Autores: Laura, Tamara e Marinha Klink – Ed. Grão.
SAPO VIRA REI VIRA SAPO ou a “a volta do reizinho mandão” – Autora: Ruth Rocha
Ed. Salamandra.

OBSERVAÇÕES
1. Caderno, lápis, borracha e cola certamente precisarão ser repostos durante o ano letivo. Tenham em casa
alguns a mais.
2. Todo material, inclusive a borracha, o apontador e a cola, deverá ser marcado com o nome do aluno.
3. Os livros e cadernos do 4º Ano deverão ser encapados com PLÁSTICO TRANSPARENTE.
4. Os livros e cadernos deverão ter etiquetas do lado de fora contendo: nome do aluno, série, nome da
professora e finalidade do caderno.
5. Por que cadernos “brochurão” e não cadernos “espiral” ou de “capa dura”? Porque pesam menos e são
mais fáceis de serem carregados pelos nossos alunos e por nós. O nosso método de trabalho nos exige
analisar os cadernos, diariamente. Carregamos estes cadernos de um lado para o outro, diversas vezes ao
dia.
6. Os livros de literatura não serão devolvidos. Em compensação, sem que seja preciso comprar, sua criança
lerá, no mínimo, 15 livros no ano, para trabalhos de literatura (sem falar nos textos e livros da biblioteca).
7. O caderno de Inglês utilizado em 2018 não será devolvido. Ele continuará sendo utilizado em 2019.
8. Sobre o livro de Inglês: caso vocês, pais, queiram que a sua criança acesse a plataforma digital em casa,
lembrem-se de comprar o Activity Book com a permissão desse acesso.

