4º ANO

LISTA DE MATERIAIS – 2019

ENSINO FUNDAMENTAL
PARA USO DIÁRIO – trazer diariamente na mochila,
IDENTIFICADOS COM NOME E TURMA
•

01 estojo contendo 02 lápis pretos nº 2, 01 borracha, 01 apontador com depósito, 04 canetas marca texto de cores diferentes, 01 caneta para contorno Stabilo*
(point 88/fine 0,4 - preta), 01 régua de 15cm flexível, 01 tesoura sem ponta (preferencialmente Tramontina* ou Mundial* pela qualidade do corte e tamanho) e
01 cola bastão 40gr (preferencialmente Scotch*).
•
01 estojo leve e prático com: 01 caixa de lápis de cor (12 cores ou mais), 01 estojo de hidrocor com ponta fina (12 cores ou mais), 01 pacote de marcadores de
páginas removíveis coloridos, tipo Post-it notas*
•
01 pasta plástica com elástico, tamanho ofício, para transportar temas.
•
01 pasta polionda com elástico – tamanho A4 – com 3cm de lombada, para transportar o caderno, livros e polígrafos. (opcional)
•
01 pendrive (mínimo 16GB) em um estojo especial (fechado)
•
Agenda Escolar - será entregue na 1ª semana de aula e o valor será repassado no DOC de 05/03/2019.
•
01 caderno produzido no Colégio, com proposta de configuração e gramatura de folhas adequadas ao 4º ano do Ensino Fundamental - será entregue ao
aluno(a) no início das aulas, e o valor será repassado no DOC de 05/04/2019. Se necessário, será feito para os alunos que finalizarem seu caderno, mais um
pedido anual.
Todo material de uso pessoal deverá ser revisado periodicamente pela família e reposto quando necessário.
PARA USO EM SALA DE AULA: Os materiais deverão ser entregues no dia da reunião com pais, que acontecerá no mês de fevereiro, antes do início das
aulas, em uma sacola com identificação interna e externa. Solicitamos atenção especial para as orientações envolvendo as letras de cada turma (as
mesmas do 3º ano 2018). Para alunos novos, consultar Secretaria de Ensino.
Para vivências do 4º ano com professora regente e o(a) professor(a) de Língua Inglesa:
•
01 pacote de folhas color set A4 120g coloridas, tipo Bloco Criativo* ou Lumi Paper*
•
10 sacos plásticos com furos tamanho A4 sem tarja branca
•
01 caneta posca colorida – turmas 4B e 4D
•
01 caneta de giz líquido colorido – turmas 4F e 4H
•
05 envelopes coloridos de diferentes tamanhos
•
01 fichário com 04 argolas, personalizável, A4, transparente – modelo: R4APS - tamanho: 305x265x50mm, tipo Yes* ou semelhante com 100 sacos plásticos.
Os sacos plásticos devem ser tamanho A4 com tarja branca, tipo Yes* ou semelhante, pela qualidade e o fácil manuseio pelos alunos dessa faixa etária. Trazer
o fichário com os saquinhos montados.
•
01 pasta catálogo* com espiral (GVM)*, com 100 sacos plásticos de boa qualidade, em bom estado, e de fácil manejo pelos alunos.
•
01 revista em quadrinhos: Saiba Mais ou Almanaque Turma da Mônica (procurar edições anteriores).
•
01 revista de passatempo, sem uso (Cruzadinhas, Picolé, Fácil, Coquetel fácil, Sudoku)
•
Entregar para a professora regente a Pasta Arquivo Avaliativo do 2º ao 5º ano – pasta que está sendo usada ao longo da escolaridade para revelar a trajetória
de desenvolvimento da criança (não retirar avaliações dos anos anteriores). Para famílias novas: 01 pasta catálogo (GMV)* com espiral de 20 plásticos de boa
qualidade, na cor azul ou verde.
* A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade de manuseio dos materiais, questões consideradas essenciais para a faixa etária das crianças.

PROJETO DE LITERATURA: Além dos livros retirados na Biblioteca da Escola e dos livros da biblioteca da sala de aula, trabalharemos com leituras trimestrais. O
livro solicitado abaixo será trabalhado no 1º trimestre. As adoções para o 2º e 3º trimestres serão
A Escola produz seus polígrafos de referência e materiais gráficos
indicadas durante o ano letivo.
dos projetos do 4º ano substituindo a utilização de livros didáticos.
Para TODOS os alunos: A cozinha encantada dos contos de fadas – Autor: Katia Canton
• Caderno de Ortografia
Editora: Cia das Letrinhas – ISBN 9788574066356
Dicionário – o mesmo utilizado no 3º ano em 2018
• Caderno de Projetos Literários
Para alunos novos:
• Cadernos de Matemática I e II
PEQUENO DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA
• Caderno de Música
Autor: Instituto Antonio Houaiss
• Projetos – Investigações históricas, geográficas, científicas e
Editora: Moderna
ambientais
ISBN: 9788516101473
* A taxa dos materiais será dividida e repassada nos DOC´s de abril
Obras literárias de Língua Portuguesa e os Jogos Pedagógicos serão selecionados e adquiridos pela Escola. A taxa
a dezembro.
de R$40,00 será dividida e repassada nos DOC’s de abril a julho
• Aguardar maiores informações sobre a aquisição do projeto em plataforma digital de leitura: Elefante Letrado, o mesmo será apresentado no retorno das aulas,

bem como a forma e pagamento da aquisição do login e senha para o trabalho anual.
MATERIAIS PARA AULAS ESPECIALIZADAS
Os materiais das aulas especializadas deverão ser trazidos conforme o horário que será comunicado na primeira semana de aula.
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ORIENTAÇÕES GERAIS
Uniforme: uso obrigatório (parte superior e inferior), identificado com nome e turma do aluno.
Trazer 01 caneca plástica e 01 guardanapo de sua preferência para a hora do lanche identificados com nome e turma do aluno.
01 garrafa plástica para água – geralmente usada na prática de esportes, tipo “squeeze”.
A Escola tem pensado, junto aos alunos e às famílias sobre, a importância de minimizar o peso das mochilas. Lembramos que ao adquirir os materiais escolares,
é fundamental escolher os mais leves. O modelo ideal de mochila é o de rodinhas, com pouco peso. Sempre que possível, proporcionaremos que a maior parte
dos materiais e livros fique nas salas de aula.
Opção de compra, Loja Top Sul João XXIII. Telefone (51) 3231 8872

