Existem apenas dois legados permanentes que podemos esperar dar a
nossas crianças. Um deles é raízes; o outro, asas. (Hodding Carter)

ENSINO FUNDAMENTAL - 4º ANO
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR E INFORMAÇÕES- ANO 2019
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. Lembramos que faremos uma reunião com os pais/responsáveis no dia 26 de fevereiro de 2019, nos
seguintes horários: manhã às 7h45min (Auditório II) e tarde às 13h15min (Auditório I).
2. É indispensável que todos os materiais constantes desta lista estejam identificados com o nome completo do
aluno.
3. As sacolas com os materiais deverão conter o nome completo do aluno. A atenção a esse aspecto é essencial!
4. As marcas solicitadas devem-se à qualidade do produto; porém, trata-se de sugestão, e não de
obrigatoriedade.
5. O material de uso diário deve ser reposto conforme for terminando.
6. Pedimos especial atenção à mochila e ao estojo do aluno, buscando adquirir modelos simples e leves,
contribuindo assim para a diminuição do peso a ser transportado todos os dias.
7. Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior (pastas, tesoura,
régua, etc).
8. Por ocasião de aulas práticas, serão solicitados alguns materiais ao longo do ano.
MATERIAL ESCOLAR
➔ PARA USO DIÁRIO (DEVE SER TRAZIDO NA MOCHILA)
•
01 estojo
•
01 apontador com reservatório
•
01 borracha macia
•
02 lápis de escrever nº 2
•
01 caderno universitário 200 folhas
•
01 caderno espiral pequeno 96 folhas
•
01 caneta esferográfica azul e 01 vermelha
•
01 corretivo de fita
•
01 pasta plástica fina com aba e elástico (para folhas tamanho A4)
• 01 pasta catálogo 50 sacos plásticos (reutilizar a pasta do ano anterior)
•
01 conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores
•
01 caneta marca-texto
•
01 cola bastão 40g (marca sugerida: Pritt)
•
01 cola líquida escolar lavável 110g (marca sugerida: Tenaz)
•
01 caixa de lápis de cor grande com 12 cores
•
01 régua de 30 cm
•
01 tesoura escolar com ponta arredondada, observando destro/canhoto (marcas sugeridas:
Tramontina, Maped)
•
01 garrafa para água com identificação
•
01 pacote de lenço de papel
➔
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PARA USO EM SALA DE AULA
01 bloco colorido criativo120g A4 (marca sugerida: Canson)
04 envelopes coloridos tamanho 114x162mm (sem nome)
01 pacote de folhas ofício A4 210mm x 297mm 75g/m2 (marca sugerida: Chamex)
01 pacote de folhas de papel sulfite A4 120g (desenho)
04 prendedores de madeira
02 Sacos plásticos grossos sem furo – tamanho A4
15 folhas de papel sulfite 120g (desenho) tamanho A3 (obs.: favor não enrolar as folhas)
10 folhas de papel sulfite colorido A4
10 folhas de papel sulfite pautado
01 fita adesiva larga transparente
02 pincéis chatos para pintura tamanhos nº 02 e 14
01 caixa de tinta guache - conjunto com 6 cores

•
•
•

01 tubo de tinta PVA (qualquer cor)
02 pacotes de massa para biscuit 90g (coloridos)
01 tubo de cola glitter pequena

RELAÇÃO DE LIVROS – 2019
Os livros didáticos adotados para o próximo ano letivo fazem parte da infraestrutura tecnológica exclusiva do
Projeto Compartilha Start, da Editora Moderna; e da SM DIRETO, da Editora SM.

Livros adotados da Editora Moderna
A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no endereço
www.modernacompartilha.com.br , clicando em Compre Aqui.
Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo e com desconto.
Ao adquirir os livros, o aluno terá acesso à Plataforma LMS, que conta com conteúdos digitais exclusivos, que
serão utilizados em sala de aula e em casa, integrando o Projeto Compartilha Start.
A aquisição dos livros impressos vem acompanhada de um login e senha, que habilitam o aluno a baixar sua
versão digital do livro e a acessar as diferentes ferramentas da Rede Compartilha Start. Os livros serão utilizados já a
partir da primeira semana de aula; portanto, para que os livros estejam disponíveis no Colégio nesse período, é
necessário efetuar a compra até o dia 28/01/2019, em função da logística de entrega.
No Colégio, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal no período de 18, 19 e 20 de fevereiro, mediante
apresentação do comprovante de pagamento (somente kits completos contendo todas as obras da Editora Moderna
adotados para a série). Livros avulsos adquiridos no site serão encaminhados para a residência do aluno.

Livro adotado da Editora SM
A Editora SM oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no endereço
www.smdireto.com.br, adicionando o número de voucher de acordo com a série cursada pelo aluno, conforme tabela
abaixo:

4º ano

129144F15

O aluno conta com acesso exclusivo à Plataforma EDUCAMOS, na qual estão disponíveis recursos interativos
e objetos digitais que auxiliam na aprendizagem.
O livro será utilizado já a partir da primeira semana de aula; portanto, para que o mesmo esteja disponível no
Colégio nesse período, é necessário efetuar a compra até o dia 28/01/2019, em função da logística de entrega.
Formas de pagamento - com 20% de desconto:
- 10x sem juros para compras até 31/12/18 no cartão de crédito;
- 7x sem juros para compras de 01/01 a 28/01/2019 no cartão de crédito;
- Pagamento à vista no boleto ou cartão de crédito.
Importante:
A data limite para compra no SM DIRETO é 28/01/2019. Após essa data, os livros poderão ser adquiridos no Colégio
nos dias 18, 19 e 20/02/2019; porém, com desconto e parcelamentos menores.
- Desconto de 10% e parcelado em até 4 vezes no cartão.
No Colégio, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal (SM DIRETO), no período de 18,19 e 20 de
fevereiro, mediante apresentação do comprovante de retirada.

Lembramos que a família também poderá comprar os livros didáticos na livraria de sua escolha.

LIVROS DIDÁTICOS
- Projeto Presente Língua Portuguesa 4º Ano. 4ª ed. – Ed. Moderna; 2015
(Obs.: sem o caderno de atividades).

4º ANO

- Projeto Presente Matemática 4º Ano. 4ª ed. – Ed. Moderna; 2015
(Obs.: sem o caderno de atividades).
- Projeto Presente Ciências Naturais 4º Ano. 4ª ed. – Ed. Moderna; 2017
(Obs.: sem o caderno de atividades).
- Projeto Presente - História 4º ano. 5ª ed. Ed. Moderna; 2018.
(Obs.: sem o caderno de atividades).
- Projeto Presente - Geografia 4º ano. 5ª ed. Ed. Moderna; 2018.
(Obs.: sem o caderno de atividades).
- Orbit 4. 1ª ed. Ed. Richmond, 2017.
- Semear Juntos – Ensino Religioso – volume 4. Editora SM; 2017.
LIVROS PARADIDÁTICOS

Nosso Colégio desenvolve, anualmente, o Projeto de Literatura, um trabalho desenvolvido
com as turmas de Educação Infantil ao Ensino Médio, objetivando a formação de leitores, tarefa
da família e da escola.
As seguintes obras serão trabalhadas ao longo do ano letivo:
1º trimestre: indicação por ocasião da Feira do Livro do Colégio, em abril.
2º trimestre: JOSÉ, Ganymédes. Guerra no rio. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2017.
3º trimestre: NIREUDA, Longobardi. Mitos e lendas do Brasil em cordel. São Paulo: Paulus, 2017.

