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Lista de materiais 2019 - 4o Ano do Ensino Fundamental I
Área do
Conhecimento

Livros: Título/Autor/Editora e Materiais complementares

Ciências

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Ensino Religioso

⇒
⇒

Filosofia

⇒
⇒

Geografia

⇒
⇒

História

⇒
⇒

Língua Inglesa

⇒
⇒

Arte

⇒
⇒
⇒
Língua Portuguesa
⇒
⇒
⇒
⇒
Matemática
Materiais de uso
Pessoal

Materiais para ser
o
entregue no 1 dia
de aula

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

01 caixa de lápis de cor (12 cores);
01 estojo de caneta hidrocor (12 cores);
01 caderno de desenho grande (com meia pauta).
01 régua (30 cm)
02 caixas com massa de modelar
a
Livro: Aprender Juntos Ciências, 4º ano – 6 Edição – São Paulo, Edições SM, 2017.
(ADOÇÃO NOVA).
1 caderno pequeno de 48 folhas – capa dura
o
a
Livro: Coleção Crescer com Alegria e fé – 4 ano - Ednilce Duran e Glair Arruda, 2
Edição - São Paulo: FTD, 2018. (NOVA EDIÇÃO).
01 caderno pequeno 48 folhas – capa dura
o
a
Livro: Uma Ideia outra a outra – 4 ano - Editora Sophos – Silvio Wonsovick, 18
edição – Florianópolis: Sophos, 2019. (NOVA EDIÇÃO).
01 caderno pequeno de 48 folhas – capa dura
SANTA CATARINA: Interagindo com a Geografia Regional. Lilian Sourient; Roseni
Rudek e Rosiane de Camargo Volume único: 4º / 5º ano. Editora do Brasil. Edição
Renovada. 2ª edição – 2012.
1 caderno pequeno - 96 folhas – capa dura
SANTA CATARINA: Interagindo com a História Regional. Lilian Sourient; Roseni
Rudek e Rosiane de Camargo Volume único: 4º / 5º ano. Editora do Brasil. Edição
Renovada. 2ª edição – 2012.
1 caderno grande - 96 folhas
Kid´s Web 4 (Livro do aluno + MultRom + Comic Book). Autores: obra coletiva,
editado por Ana Lúcia Militello. Editora Richmond. 2014 – 2ª edição;
01 caderno pequeno - 48 folhas;
01 minidicionário de inglês.
Livro: Porta Aberta – 4º ano. Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança. Edição
renovada 2014. Editora FTD;
1 caderno grande sem espiral – 96 folhas – capa dura;
01 caderno de caligrafia (capa dura);
01 minidicionário de Língua Portuguesa. Silveira Bueno/Editora FTD. Edição 2016.
Livro: Porta Aberta – 4º ano – Edição renovada 2014 Marília Centurión, Júnia La
Scala e Arnaldo Rodrigues. Editora FTD;
01 caderno grande sem aspiral com 96 folhas – capa dura.
01 penal contendo: 02 lápis de escrever, 01 apontador; 01 tesoura sem ponta; 01
borracha branca; 01 cola bastão; 01 caneta esferográfica azul, 01 caneta
esferográfica vermelha e 01 caneta esferográfica preta.
01 pasta brasil;
01 bastão de cola silicone grossa e 01 bastão de cola silicone fina;
01 caneta marca texto;
03 adesivos infantis;
200 folhas de papel A4 para confecção de atividades.
04 folhas de E.V.A (2 laranjas e 2 listradas);
03 metros de TNT (azul);
100 folhas sulfites colorida (50 azuis e 50 pinks)
01 pacote de balão rosa;
02 revistas para recorte;
02 folhas de papel cartão – colorida dos dois lados - (azul escuro)

Livros Paradidáticos:
Livro 1 – Carta à Prefeita. Fernando Carraro. Editora FTD. 2018.
Livro 2 – Luana. A menina que viu o Brasil neném. Aroldo Macedo. O. Fautino. Editora FTD.
Livro 3 – Peter Pan. J. M. Barrie. Tradução e ilustração Flavio de Souza. 2ª Edição. Editora FTD.
PROJETO CULTIVANDO LEITORES:
No intuito de facilitar a aquisição de todos os paradidáticos adotados, e não prejudicar a proposta de
leitura que o colégio intensificará ao longo do ano, os livros acima serão disponibilizados em um kit especial
com o Livro da Família e Painel de Leitura do Aluno. A FTD Educação comercializará com exclusividade o kit
por R$ 108,00 no dia 13 de dezembro.
Nas livrarias os livros são tabelados e custam R$ 144,00

Ø COMUNICADO IMPORTANTE:
ü Inicio das aulas: 11 de fevereiro de 2019.
ü Horário de aula: 13h30min às 17h30min (período vespertino);
ü Uniforme: masculino e feminino
§ O uso diário e completo do uniforme é indispensável ao aluno desde o primeiro dia
de aula, para sua identificação e segurança.
§ Fazem parte do uniforme:
⇒ Camisa branca com logomarca do Colégio;
⇒ Calça comprida ou bermuda bordô (padronizada);
⇒ Sapato fechado ou tênis de qualquer cor;
⇒ Moletom bordo com logomarca do Colégio;
⇒ Jaqueta padronizada do Colégio;
⇒ Educação Física: bermuda ou abrigo bordô, camiseta branca com a
logomarca do Colégio e tênis.
Importante: Em virtude ao grande número de agasalhos perdidos, pedimos aos pais que bordem ou
escrevam com caneta para tecido, o nome completo e a turma do aluno na frente do uniforme,
principalmente nos agasalhos.
ü Venda de livros pelas editoras no Colégio: 13 de dezembro de 2018.

Ø OBSERVAÇÕES:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Observar data de edição e ano dos livros didáticos.
Trazer uma garrafinha de água para uso diário;
A agenda será entregue no primeiro dia de aula, sem custo para o aluno;
No primeiro dia de aula os alunos deverão trazer o penal/estojo e um caderno;
Identificar todo material com nome completo e turma;
As compras efetivadas por sites são de inteira responsabilidade dos pais.

Todo material deverá ser adquirido até o inicio do ano letivo, tendo em vista, que alguns
itens poderão ficar em falta na pronta entrega ou levar alguns dias para estar disponível
no comércio. Vale ainda salientar que a entrega de materiais deverá ser realizada no
dia 11 de fevereiro às 13h30min, e para a professora regente.

A primeira reunião de pais será no dia 12 de março de 2019 às 19h no Salão
Nobre do Colégio.
Equipe Diretiva.

