Material Escolar – 2021
4º Ano – Year 4
LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS NO 4º ANO / YEAR 4
LÍNGUA PORTUGUESA
• Português Linguagens 4 – William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. 7ª ed. – São Paulo. Atual Editora. 2019
ISBN (978-85-5769-2114)
• Mundo Leitor – Coleção Linhas da Vida: Diário. Aguardar orientações para compra em fevereiro.
• Minidicionário – a escolher
Os livros de literatura, para 2021, serão utilizados por meio da plataforma digital Elefante Branco, já contemplada na
matrícula.

MATEMÁTICA
• Projeto Ápis: Matemática: 4º ano / Luiz Roberto Dante. – 4ª ed. – São Paulo: Editora Ática, 2020. (ISBN
9788508195749)
HISTÓRIA
• Buriti Plus História – 4 – Edições Educativas da Editora Moderna. 1ª ed. 2018 (ISBN 9788516113070)
GEOGRAFIA
• Buriti Plus Geografia – 4 – Edições Educativas da Editora Moderna. 1ª ed. 2018 (ISBN 9788516112998)
CIÊNCIAS
• Buriti Plus Ciências – 4 – Edições Educativas da Editora Moderna. 1ª ed. 2018 (ISBN 9788516112912)
INGLÊS
• High Five Bilingual School – CONEXIA EDUCAÇÃO (turno regular – material de 5h semanais)
OU
• High Five Bilingual School – CONEXIA EDUCAÇÃO (turno regular+ Extra Time – material de 10h semanais)

MATERIAL QUE DEVE PERMANECER NA MOCHILA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 estojo com 3 lápis pretos nº 2, 2 borrachas brancas, 1 apontador com depósito, 1 régua de 15 cm e
1 caneta marca texto amarela.
1 estojo de 12 lápis de cor
1 estojo de hidrográficas finas 12 cores
2 tubos de cola branca 90 g
2 tubos de cola bastão 10 g
1 tesoura de ponta arredondada
1 mini material dourado com 111 peças
1 flauta doce modelo soprano e germânica ou escaleta com 32 ou 37 teclas (adquirida em lojas especializadas)
1 pasta plástica transparente, fina e com elástico
1 pasta catálogo com 20 plásticos para as aulas de Música
Solicitamos repor os materiais sempre que necessário.

MATERIAL QUE DEVE PERMANECER NA ESCOLA
(A SER ENTREGUE À PROFESSORA NO DIA DA 1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES)

•
•
•
•
•

1 bloco de desenho branco A3 140g
1 bloco de papel criativo colorido A4 120g
1 caixa de giz de cera 12 cores
4 cadernos de capa dura, 48 folhas NÃO destacáveis (1 para História / Geografia, 1 para Ciências, 1 para Língua
Portuguesa, 1 para Produção de Texto e Literatura)
1 caderno de capa dura, 96 folhas NÃO destacáveis para Matemática.

(Continuação – página 2)
MATERIAL ESCOLAR – ARTES / PROJETOS
•
•
•
•
•
•
•

1 bloco de papel criativo A4 120g
1 bloco de desenho A4 140g
1 fita metaloide
1 caixa de massa de modelar
1 pote de tinta acrílica 250ml
1 rolinho de espuma
2 folhas de papel pardo

•
•

1 rolo de barbante cru
1 rolo de lã colorida

Obs.: Plantão para recebimento do total dos itens de
Artes/Projetos – de 22 e 25/01, das 7h30 às 18h, na escola.

UNIFORME ESCOLAR (USO OBRIGATÓRIO)

• Peças do uniforme escolar, em padronagem e com a logo
adequada, vendidas em lojas específicas na cidade:
camiseta, calça, casaco, bermuda, short saia, maiô ou sunga
e touca de natação.
• Avental para as aulas de Artes.
• Óculos, chinelo, toalha e roupão para natação, com modelo
de acordo com a escolha da família.
• Tênis e meia, com modelo de acordo com a escolha da
família.

• Obs.1: Todas as peças do uniforme e objetos de uso
pessoal deverão estar identificados com o nome do
aluno.
• Obs.2: Por medida de segurança, não é permitido o
uso de sandálias e chinelos, exceto para a aula de
natação.
Obs.3: O aluno não poderá participar da aula de
Natação sem o uso da própria touca.

ATENÇÃO!
1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES
Dia: 25/01/2021 (2ª feira)
Na Sala de aula e/ou virtual (a depender do momento)
Horários: A serem divulgados em 22/01/2021
Início das aulas – 26/01/2021 (3ª feira)

MATERIAL ESCOLAR INDIVIDUAL-1º ANO-DG115- ENVIADO VIRGÍNIA

