LISTA DE LIVROS E MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL – 4º. ANO E.F.
COMPONENTES
CURRICULARES

LIVROS DIDÁTICOS
MUNDO MELHOR – LÍNGUA
PORTUGUESA- 4º ANO- AUTORA
CÁSSIA GARCIA- EDITORA FTD

LÍNGUA
PORTUGUESA

Além do livro impresso, você também terá
acesso ao conteúdo digital multimídia para
o ensino de Língua Portuguesa, incluindo:
- Vídeos e animações
- Jogos educativos

DESCOBRINDO A GRAMÁTICA –
4º
ANOAUTORES
GILIO
GIACOMOZZI, GILDETE VALÉRIO E
GEONICE VALÉRIO- EDITORA FTD

Além do livro impresso, você também terá
acesso ao conteúdo digital multimídia para
o ensino de Língua Portuguesa, incluindo:
- Vídeos e animações
- Jogos educativos

MATEMÁTICA

A CONQUISTA DA MATEMÁTICA
1 ED. RENOVADA. 4º ANO –
AUTORES: JOSÉ RUY GIOVANNI;
JOSÉ RUY GIOVANNI JR. –
EDITORA FTD

MATERIAIS DE USO DIÁRIO
✓ 05 cadernos universitários capa dura
(grande – 100 folhas) sendo estes para
Língua portuguesa (Classe e Casa),
Matemática (Classe e Casa) e um para as
matérias de História/Geografia/Ciências.

✓ 02 cadernos brochura (pequeno 50
folhas), para Inglês e Música
✓ 01 Camiseta usada para pintura
(tamanho maior que a criança)
✓ 02 blocos de papel canson (tamanho
A4)
✓ 02 pacotes de Creative Papers
(LUMI PAPER)
✓ 03 folhas de color set (cores
variadas)
✓ 04 folhas de EVA (2 lisas + 1
decorada + 1 glitter)
✓ 10 folhas de papel almaço
✓ 03 folhas de papel crepon (cores
variadas)
✓ 03 folhas de papel laminado (cores
variadas)
✓ 03 folhas de papel espelho (cores
variadas)
✓ 03 pacotes pequenos de lantejoula
✓ 03 pacotes pequenos de estrelinha
✓ 05 cartolinas/ cor branca
✓ 01 Marcador de texto/ cor amarelo
✓ 01 Caixa de lápis de cor (24 cores)
✓ 01 Caixa de giz de cera (12 cores)
✓ 01 Caixa de canetinhas (12 cores)
✓ 01 Caixa de tinta guache (12 cores)
✓ 01 Caixa de tinta plástica (06 cores)
✓ 01 Pacote de etiqueta branca

O livro acompanha
- Atividades complementares
- Educação financeira
- Cartonados para jogos e atividades
de montar
- Orientação para a família
- Tabuleiros temáticos

PORTA ABERTA CIÊNCIAS 4º. ANO
–EDIÇÃO RENOVADA (COM LIÇÃO
DE CASA) – AUTORES: ÂNGELA GIL
E SUELI FANIZZI – EDITORA: FTD

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

O livro acompanha
- Caderno de atividades práticas
- Regras & Peças
- Jogos de Tabuleiro
- Cartazes

PORTA
ABERTA
HISTÓRIAE
GEOGRAFIA- 4º ANO- EDIÇÃO
RENOVADA (COM LIÇÃO DE
CASA) – AUTOR: MIRNA LIMA –
EDITORA: FTD

HISTÓRIA E
GEOGRAFIA

O livro acompanha
- Caderno de lição de casa

BRICK BY BRICK: VOLUME 4

LÍNGUA INGLESA

AUTORAS: HILANI
MERCADANTE E VIVIANE
KIRMELIENE
EDITORA STANDFOR

✓ 01 Estojo grande, contendo: 02
borrachas macia, 01 Pincel grosso
(nº08), 01 Pincel grosso (nº12), 01
Tesoura sem ponta, 02 colas líquidas,
02 colas bastão, 01 Apontador com
depósito e 04 lápis pretos.
✓ 01 Régua de 30 cm
✓ 01 Régua geométrica
✓ 06 envelopes brancos (tamanho
ofício)
✓ 02 caixas de massinha (12 cores)
✓ 05 potes de glitter (cores variadas)
✓ 02 rolos de fita crepe
✓ 01 Rolo grande de fita dupla face
✓ 03 Rolos de durex colorido (cores
variadas)
✓ 10 sacos plásticos de tamanho ofício
(grosso)
✓ 05 pacotes de sulfite branca
(tamanho A4)
✓ 01 Pacote de palito de sorvete
✓ 01 Pasta polionda (amarela – fina)
✓ 01 Jogo pedagógico - adequado à
faixa etária
✓ 01 Livro de literatura infantil adequado à faixa etária
✓ 01 Dicionário de Língua Portuguesa
✓ 02 gibis
✓ 1 pacote de algodão colorido
✓ 02 DVD/R
✓ 01 Garrafinha plástica (para água)
✓ 05 revistas (usadas)
✓ 01 Caixa de plástico (tamanho
sapato)
PARA HIGIENE DO ALUNO
✓ 01 Nécessaire contendo: escova de
dente, pasta, toalha de mão e lenço
umedecido.
✓

AGENDA ESCOLAR (a ser
adquirida na secretaria da escola)

MUNDO MELHOR- ARTE- 4º ANOAUTORA SIMONE BELLUSCI –
EDITORA FTD

ARTE

OBSERVAÇÕES

1 – Os livros didáticos e materiais de uso individual e diário são obrigatórios e devem ser apresentados em todas as
atividades letivas, conforme o horário de aulas. A entrega deverá ser feita até o dia 20/02/2018, impreterivelmente;
2 – Entregar todos os livros e encartes que acompanham, devidamente encapados e etiquetados com o nome completo
do aluno e a respectiva turma;
3 – O material de uso pessoal deverá ser etiquetado com o nome completo e turma do aluno, inclusive os lápis. Devem
ser colocados em uma sacola plástica grande, lacrada e identificada com o nome do aluno e entregues à professora no
primeiro dia de aula; os papéis deverão ser entregues separadamente em saco plástico identificado com o nome e a
turma do aluno, não podendo ser dobrados ou amassados, somente enrolados;
4 – O uniforme escolar e o tênis são de uso obrigatório nas atividades internas e externas e devem estar identificados
(com caneta para tecidos) com o nome do (a) aluno (a) e a respectiva turma;
5 – Nas aulas de Educação Física trazer uma garrafinha de água e uma camiseta extra para troca.
6 – São proibidos o uso de livros ou cadernos de atividades com respostas registradas em anos anteriores, bem como
cópias de livros, sob quaisquer alegações;
7 – A escola disponibiliza armários para a guarda dos livros e materiais e não se responsabiliza nos casos de
esquecimento dos mesmos em sala de aula ou nas suas dependências.
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