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RELAÇÃO DE LIVROS ADOTADOS PARA 2019
Ensino Fundamental – 4º Ano
O INÍCIO DO ANO LETIVO SERÁ NO DIA: 23/01/2019
Horário de aulas: Manhã: 6h50 às 11h30 / Tarde: 12h50 às 17h30
Língua Portuguesa:
Aprender juntos – Português
Ensino Fundamental – (4º Ano)
Autor: Adson Vasconcelos
Editora: SM / 6ª Edição – 2018
MINIDICIONÁRIO: Fica a critério do(a) aluno(a) a escolha
do autor e editora. (De acordo com a nova ortografia)

Geografia:
Liga Mundo
Autores: Elian Alabi Lucci / Anselmo
Lázaro Branco
Editora: Saraiva – 1ª Edição / 2018
PARADIDÁTICO: Kalil - O menino refugiado
Autor: Fernando Carraro
Editora: Editorial 25

PARADIDÁTICO: Cavalgando o Arco-íris
Autor: Pedro Bandeira / Editora: Moderna
Ensino Religioso:
Crescer com Alegria e Fé – Vol. 4
Autoras: Ednilce Duran / Glair Arruda
Editora: FTD – Edição Reformulada

Gramática:
Gramática Fundamental - 5
Autor: Douglas Tufano
Editora: Moderna

Língua Inglesa:
Super Stars – 4 – Student Book
Autores: Patrick Jackson / Susan Banman
Sileci
Editora: Oxford

Matemática :
Projeto Buriti Plus – 4º Ano
Autor: Obra coletiva
Editora: Moderna / 1ª Edição - 2018

Língua Espanhola:
Super Accíon ( 4 )
Autores: Priscila Vieira / Fernanda Baião
/ Sandra Pereira / Vanessa Ingegneri
Editora: Edelvives

Ciências : Projeto Buriti
Buriti Plus - Ciências / 4º ano
Autor: Obra coletiva
Editora: Moderna / 1ª Edição – 2018

PARADIDÁTICO: A vida dos dinossauros
Autora: Rosicler Martins Rodrigues
Editora: Moderna

Obs.: Em conformidade com a Lei 6.059/2011, não
serão aceitos livros didáticos destinados ao professor.

LITERATURA INFANTIL
História:
Liga Mundo (4º Ano)
Autores: Alexandre Alves / Letícia
Fagundes de Oliveira
Editora: Saraiva – 1ª Edição / 2018
PARADIDÁTICO: Bia na África
Autor: Ricardo Dreguer
Editora: Moderna



A viagem de um barquinho
Autora: Sylvia Orthof / Editora: FTD



Contos de bichos do mato
Autor: Ricardo Azevedo / Editora: Ática



O segredo da chuva
Autor: Daniel Munduruku / Editora: Ática

MATERIAL INDIVIDUAL
- 01 garrafa tipo cantil (para água)
- 01 régua (30 cm)
- 01 caixa de lápis de cor
- 01 caixa de giz de cera
- 01 tesoura sem ponta
- 01 coleção de hidrocor fino
- 01 tubo de cola branca (40g)
- 01 estojo com lápis, borracha, apontador, caneta
azul.
- 05 cadernos pequenos capa dura (96 folhas sem
espiral)
- 03 cadernos pequenos capa dura (48 folhas sem
espiral)
- 01 caderno de desenho grande (48 folhas com
espiral)
- 01 caderno pequeno de Música com pauta
- 02 cadernos grandes capa dura (48 folhas sem
espiral) para atividades de Redação e Ensino
Religioso
- 01 flauta doce Soprano. Modelo "Germânico ou
Barroco" – A marca pode ser: Yamaha ou Dolphin
- 01 Jogo de xadrez (peças e tabuleiro)
Obs.: Todo o material individual listado acima,
inclusive a lancheira e a mochila escolar, deverão
ser identificados com os dois primeiros nomes da
criança.
MATERIAL COLETIVO
OBS: O MATERIAL LISTADO ABAIXO NÃO PRECISA
SER IDENTIFICADO COM O NOME DA CRIANÇA
ATENÇÃO:


De acordo com a Lei Ordinária Nº 5871/2009, os
pais poderão entregar o material considerando o
cronograma semestral definido pelo Colégio.



Os pais que optarem pela entrega de todo
material no início do ano letivo, devem observar a
relação do 1º e 2º semestres.



Entrega do material deverá ser no turno em que a
criança estuda.

- 02 folhas de papel crepom (Manhã: roxo / Tarde:
laranja)
- 08 envelopes brancos (35 cm X 25 cm)
- 02 folhas de papel peso 40
- 01 folha de lixa grossa de parede (para atividade
artística)
 PARA USO (2º SEMESTRE).
Prazo de Entrega: 24/06/2019
- 02 folhas de papel colorset (Manhã: preto / Tarde:
verde claro)
- 01 folha de E.V.A (Manhã: azul / Tarde: amarelo)
- 01 tubo de cola para isopor (90g)
- 01 folha de papel crepom (Manhã: roxo / Tarde:
laranja)

Observações:
1. Os livros e cadernos deverão ser encapados com
plástico
transparente
e
devidamente
identificados com etiquetas contendo o nome
completo, a série e a turma da sua criança.
2. Trazer cadernos e livros paradidáticos para o
Colégio na data de entrega dos demais materiais
(Os livros didáticos não precisam ser
apresentados nessa data).
3. O estojo com lápis, borracha, apontador, régua e
lápis de cor, a criança trará sempre na bolsa.
4. Evite comprar estojo de metal ou outro material
que chame a atenção da criança, pois eles
provocam transtornos na hora dos trabalhos. O
ideal é um estojo simples com zíper. Os lápis
deverão ser simples. Se a opção for por grafite,
sugerimos o de ponta 0,9 mm.
5. Uniforme:
a) A bermuda de uso diário deve ter
comprimento de 10 cm acima do joelho;
b) Tênis pretos (nem sapatos, nem botas);
c) Meias brancas sem detalhes.
Obs.:

Os alunos que contrariam estas
orientações criam problemas com a
disciplina da Escola.

 PARA USO (1º SEMESTRE).
Prazo de Entrega: 15 e 16/01/2019
- 02 metros de TNT (Manhã: branco / Tarde: rosa)
- 02 folhas de papel colorset (Manhã: preto / Tarde:
verde claro)
- 02 folhas de E.V.A (Manhã: rosa e amarelo / Tarde:
azul e laranja)
- 01 tubo de cola para isopor (90g)

“Orientar a vida para Deus
garante a ela um verdadeiro
significado.”
Beata Savina Petrilli

