
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

   MATERIAIS:  

01 Caderno brochura  capa dura 60 folhas pautado - Ciências Naturais 

01 Caderno brochura  capa dura 60 folhas pautado - Ciências Sociais (História) 

01 Caderno brochura  capa dura 48 folhas pautado - Ciências Sociais (Geografia) 

01 Caderno brochura  capa dura 60 folhas pautado - Práticas de Linguagem 

01 Caderno brochura  capa dura 48 folhas pautado - Inglês 

01 Caderno brochura  capa dura 60 folhas pautado – Matemática 

01 Caderno brochura  capa dura 96 folhas pautado - Lição  em casa 

Obs.: Fazer margem em todos os cadernos acima relacionados. 

02 Pastas catálogo preta, com 20 plásticos - para música e laboratório - etiquetadas     

Utilizar a do ano anterior. 

01 Pasta catalogo preta – com 30 plásticos. Para arquivo de Avaliações/TP’s  

01 Calculadora simples 

01 Pasta sanfonada, PVC, com elástico, para arquivar TC`s e TP`s. 06 divisões - Utilizar a 

do ano anterior. 

02 Blocos canson A4 (gramatura 140 - creme) 

01 Pacote de papel sulfite A4 branco 500 folhas para o ano (para tc’s individuais)  

  02 Pacotes de Color set A4 – PRETO (qualquer tom de azul) Tamanho A4 com 50 folhas 

  01 Caneta ultrafine preta - Ponta porosa FINA (antiga futura) 

  01 Caneta permanente PILOT  preta FINA  
Obs.: Não será permitido o uso do fichário para as crianças do 4º ano 

. 

MATERIAIS PARA FICAR NO ESTOJO: de uso pessoal (tesoura, lápis, borracha, 
canetinhas, lápis de cor, régua, cola, caneta marca texto, 1 caixa de giz de cera) 
 

 
MATERIAL DE ARTE – USO INDIVIDUAL: 
Material do estojo (lápis, borracha branca, tesoura sem ponta, cola branca, materiais 
para colorir – lápis de cor, giz de cera) 
 

01 bloco CANSON A4, gramatura 140, creme 
01 bloco CANSON A3, gramatura 140, creme 
01 folha de papel cartão, sem brilho, da cor de sua preferência, 50 x 65cm 
01 pote de guache (Sugestão: Acrilex) 250 ml - PRETO 
02 pincéis chatos  tigre ref. 815, n°s 06 e 10 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL PESSOAL: 
 

 

01 Flauta Germânica (G) – Profissional - com nome da criança GRAVADO  
01 Jaleco branco para as aulas de laboratório. USO OBRIGATÓRIO. 

 
   

LIVROS ADOTADOS: 2020 

MATEMÁTICA 4º ANO:  - Aguardar para adquirir na secretaria da Escola - 

PRESENTE LÍNGUA PORTUGUESA 4 –Débora Vaz - Elody Nunes Moraes - Rosângela Veliago - Moderna 

- 5ª edição – Projeto Presente  

 

INGLÊS:  Kids Web 4 - 3rd Edition - Editora: Richmond - 4° ano – 3ª Edição 

 

LEITURA COMPARTILHADA - Cada aluno deve ter o seu exemplar 

1º BIMESTRE: DOM QUIXOTE – Miguel de Cervantes – Adaptação de José Angeli – Ed. Scipione * (CAPA VERDE) 

O CONDE FRUTESON, João Carlos Marinho – Editora Global 

MALASAVENTURAS - SAFADEZAS DO MALASARTES - AUTOR: BANDEIRA, PEDRO - COLEÇÃO: VEREDAS - 

ILUSTRADOR: NEGREIROS, ROBERTO - MODERNA EDITORA 

 

 

 
 
LEITURA COMPARTILHADA - LIVROS CEDIDOS PELA ESCOLA (NÃO PRECISA ADQUIRIR) 
 

- CAUSOS DE PEDRO MALASARTES - JÚLIO EMÍLIO BRÁZ & ANELISE ZIMMERMANN – EDITORA 

CORTEZ 

- AS AVENTURAS DE PEDRO MALASARTES – ERALDO MIRANDA / RICARDO MENDES – EDITORA 

ELEMENTAR  
 

 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. A biblioteca de classe será organizada com 02 livros de literatura de cada aluno. Estes livros serão 

cadastrados em classe devolvidos ao aluno no final do ano letivo. (Atenção: proporcione, ao seu 

filho, uma roda rica de literatura. Opte por um livro de literatura com qualidade). 

2. ETIQUETAR O MATERIAL DO ALUNO. 

3. Sugestão para dicionário: Mini Dicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno – FTD                       

(revisado de acordo com a nova ortografia) *Para consultas em casa. 

4. Sugestão para dicionário de Inglês: OXFORD ESCOLAR -  Editora Oxford University Press 

5. As marcas mencionadas são sugestões. Qualquer marca será aceita pela escola desde que ofereça 

qualidade, segurança e durabilidade.  

6. O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser reaproveitado. 

 
 
 

 
 

 

OBSERVAÇÃO: Os livros didáticos da Editora Moderna estarão a venda no site: 

www.modernacompartilha.com.br com condições especiais 

 

 

 

OBS.: OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ DIA:  14/02/20 

 

Uniforme: 
 

- Uso diário: Serão permitidos: Calça comprida, capri de tactel ou calça bailarina de 

helanca ou cotton com laycra marinho, calça jeans azul e camisa em malha com   

logomarca da escola.  

- Onde encontrar? QUEOPS....  Rua Sergipe 562, Centro - Tel: 3 221 0551 

- Educação Física: MASCULINO: calção ou bermuda de tactel e camiseta em malha com 

logamarca da escola. FEMININO: bermuda de tactel ou helanca ou calça bailarina de 

helanca marinho e camiseta em malha com logomarca da escola. 

- Padrão para toda a Escola: o uso do tênis é obrigatório, a cor é livre. 

- Obs. Não fazem parte do uniforme escolar: camisas de futebol, mini blusas, roupas 

cortadas, rasgadas e/ou modificadas, chinelos, melissas, botas, sandálias e tamancos. 
- Evite consumismos. Sugerimos cadernos lisos e de qualidade (sem enfeites temáticos). 

 

 

http://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=BxsWJuOKqxfbMTrlJpC_dPnuA2PhEXU7cy3-aVXBvtahkz2qK1Lu%21-1757394960?Ntt=BANDEIRA%2C+PEDRO
http://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=BxsWJuOKqxfbMTrlJpC_dPnuA2PhEXU7cy3-aVXBvtahkz2qK1Lu%21-1757394960?Ntt=NEGREIROS%2C+ROBERTO
http://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=BxsWJuOKqxfbMTrlJpC_dPnuA2PhEXU7cy3-aVXBvtahkz2qK1Lu%21-1757394960?Ntt=MODERNA+EDITORA
http://www.modernacompartilha.com.br/

