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RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS ADOTADOS PARA 2019

ENSINO FUNDAMENTAL – 4o ANO
I – RELAÇÃO DE LIVROS ADOTADOS
DISCIPLINAS
01. LÍNGUA PORTUGUESA

02. LÍNGUA INGLESA

LIVROS DIDÁTICOS
LITERATURA INFANTIL
Aprender Juntos – 4º ano
Um bairro encantado
Autor: Cícero de Oliveira Silva; Elizabeth Gavioli
Autora: Rosana Rios
O. Silva e Greta Marcheti
Editora: Scipione
Editora SM – 6ª edição- 2017
 Minidicionário – (a critério da família)

A viagem de um barquinho
Autora: Sylvia Orthof
Editora: FTD

Super Stars – 4º ano
Autores: Patrick Jacson e Susan Banman
Sileci
Editora Oxford

Contos de Bichos do Mato
Autor: Ricardo Azevedo
Editora: Ática

 Minidicionário: – (a critério da família)

03. LÍNGUA ESPANHOLA

Superacción – 4
Autores: Priscila Vieira, Fernanda Baião, Sandra
Pereira, Vanessa Ingegneri
Editora: Edelvives
1ª Edição
 Minidicionário: – (a critério da família)

04. HISTÓRIA

Projeto Buriti Plus – Buriti História 4º Ano
Organizadora: Editora Moderna
1ª Edição
 PARADIDÁTICO
- Luana Capoeira e Liberdade
Autores: Araldo Macedo e Oswaldo Faustino
Editora: FTD

05. GEOGRAFIA

Projeto Lumirá – 4º Ano
Obra Coletiva
Editora: Ática.
 PARADIDÁTICO
- A Terra Vista do Alto
Autor: Fernando Carraro
Editora: FTD

06. ENSINO RELIGIOSO

o

* Crescer com alegria e Fé – 4 ano
Autora: Ednilce Duran / Glair Arruda
Editora: FTD

Eu, detetive – o caso do sumiço
Autora: Stella Carr e Laís Carr Ribeiro
Editora: Moderna
A ilha perdida
Autora: Maria José Dupré
Editora: Ática

o

07. MATEMÁTICA

* Buriti Plus Matemática – 4 ano
Editora: Moderna –1ª edição 2018.
Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna.

08. CIÊNCIAS NATURAIS

Aprender Juntos – 4ºAno
PARADIDÁTICO
a
Editora: SM – 6 Edição - 2017 Viagem ao Mundo dos Micróbios
Autor: Samuel Murgel Branco
Editora: Moderna

II – MATERIAL INDIVIDUAL
 Uso diário
 09 cadernos de capa dura (pequenos) com 96 folhas (sem arame).
 01 caderno de capa dura (grande) com 96 folhas (sem arame).
 01 coleção de lápis hidrocor fino (trazer sempre na bolsa).
 01 tesoura sem ponta (trazer sempre na bolsa).
 01 coleção de lápis grande de cor (trazer sempre na bolsa).
 01 tubo de cola bastão (trazer sempre na bolsa).
 02 pastas com elástico para colecionar atividades. (Organizar atividades digitadas).
Obs.: O material para os trabalhos de Arte serão solicitados no momento de cada projeto.

Obs.: Todo o material individual listado acima, inclusive a lancheira e a mochila escolar, deverá ser
identificado com os dois primeiros nomes da criança.
III – MATERIAL COLETIVO
 Para uso no 1o semestre
 03 folhas de papel color-set (vermelho, azul, amarelo),
para atividades artísticas.
 02 folha de E.V.A. (cor a critério), para atividades
artísticas.
 01 pacote de papel CREATIVE LUMI PAPERS
(Sugestão: Tilibra), para atividades artísticas.
 03 folhas de E.V.A. nas cores azul e cor de pele (para
atividades artísticas).

 Para uso no 2o Semestre
 02 folhas de papel color-set (verde e marrom), para
atividades artísticas.
 02 folhas de papel crepom (cor a critério) para
atividades artísticas.

OBSERVAÇÕES:
1. Solicitamos aos senhores compreensão no sentido de trazerem o material no dia indicado e, impreterivelmente, no turno
em que a criança estuda, pois fora dessa data torna-se difícil o nosso atendimento.
2. Os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e devidamente identificados com etiquetas (nome
completo, o ano (série) e a turma da sua criança).
3. O estojo com lápis, borracha, apontador, régua e lápis de cor, a criança trará sempre na bolsa ou mochila.
4. Evitar comprar estojo de metal ou de outro material que chame a atenção da criança, pois provoca transtornos na hora do
trabalho. O ideal é um estojo simples com zíper. Os lápis deverão ser simples. Se a opção for grafite, sugerimos o de ponta
0,7 mm ou 0,9 mm.
o
5. O início do ano letivo para o 4 Ano será no dia 23 de janeiro de 2019.
6. Em conformidade com a lei 6.059/2011, não se aceitarão livros didáticos destinados ao professor.
7. Os pais que optarem pela entrega de todo o material no início do ano letivo, observem a relação do 1º e 2º semestres.

8.

a) A bermuda de uso diário deve ter o comprimento de 10 cm acima do joelho;
b) O tênis será preto (nem sapato, nem bota);
c) As meias serão de cor BRANCA, sem qualquer motivo.
Obs.: Os alunos que contrariam esta orientação criam problemas com a disciplina da Escola.
9. Os novos alunos saberão a turma quando da entrega do material escolar.
10. Os cadernos e os livros NÃO devem ser trazidos para o Colégio na data de entrega dos demais materiais.
DATAS DA ENTREGA DO MATERIAL PARA O ANO LETIVO DE 2019.
(Solicitamos sua especial atenção para estas datas)
DIAS: 21 de janeiro: das 8h às 11h30min (turno manhã) e das 14h às 17h30min (turno tarde).
22 de janeiro: das 8h às 11h30min (turno manhã) e das 14h às 17h30min (turno tarde).
LOCAL: Área climatizada

