LISTA DE MATERIAL/2021 – 4º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL I

ATENÇÃO
1. Pensando na organização dos alunos, solicitamos que a lista de material seja
providenciada para a primeira semana de aula.
2. Não deixe de aproveitar os materiais do ano anterior.
3. Solicitamos que não tragam fichário.
4. Os livros e cadernos que não têm capa dura deverão ser encapados.
5. Os cadernos não podem ter folha "picotada", pois as folhas se soltam e o caderno não
"aguenta o ano".
6. Lembramos que outros livros, como os de literatura (roda de biblioteca), paradidáticos
(pesquisa) ou cadernos de atividades, poderão ser solicitados em outras oportunidades
durante o ano.
7. Todo o material: cadernos, livros, etc – devem ser etiquetados com o nome completo do
aluno, série, turma e disciplina.
8. Será utilizado o mesmo livro de Língua Inglesa do ano passado.
9. Solicitamos que o livro Cinco Crianças e um Segredo permaneça com as crianças, pois sua
leitura será concluída neste ano.

IMPORTANTE!

Lembramos que teremos ainda as aulas on-line, no início do ano letivo de 2021,
então é importante que o(a) estudante tenha o seu computador pessoal
(notebook), com microfone, fone de ouvido, câmera e o acesso a uma boa
rede de internet (se possível utilizar o cabo de rede (rj45) para uma internet
mais segura e estável) para a realização das aulas no Meet e das atividades que
precisam dos recursos digitais.
- Este ano não teremos o sebo para troca e vendas de livros presencialmente, então
abriremos um grupo de whatsapp “Sebo On-line” para a comunicação entre as mães e
pais.

Acesso pelo link: http://bit.ly/2KHhWjO

LIVROS:
1.

Minidicionário da Língua Portuguesa - Aurélio B. de H. Ferreira – Editora Positivo.

2.

Power Up Pupil’s Book. 3. Coraline Nixon & Michael Tomlinson.; Williams. Second

Edition. Cambridge (o mesmo do ano passado).
3. Atlas Geográfico Espaço Mundial – Graça Maria Lemos Ferreira– Ed. Moderna.
4. Dicionário Oxford Escolar (Inglês/Português).
5. Ei! Tem alguém aí! – Jostein Gaarder - Editora Cia das Letrinhas. (solicitamos que seja
observado o nome da Editora).
6. Peter Pan – J.M. Barrie. Tradução de Ana Maria Machado – Ed. Salamandra. (solicitamos
que seja observado o nome da Editora).
7. Diário de Pilar em Machu Picchu. Flávia Lins e Silva. Editora Zahar.

MATERIAL:
- 1 estojo contendo:

€

1 caneta esferográfica azul

€

Lápis e apontador ou lapiseira e grafite

€

1 fita ou líquido corretivo

€

2 lápis n.º 2

€

1 borracha / 6 borrachas ponteira branca

€

1 apontador com depósito

€

1 tesoura sem ponta (inox - do ano passado)

€

1 conjunto de lápis de cor (12 cores)

€

1 caneta marca-texto (amarela)

€

2 canetas ponta fina (molhada) preta

€

4 colas em bastão

€

1 régua de 30 cm

€

1 post it

€

1 monobloco (sem ilustração)

€

500 folhas brancas A4

€

1 conjunto de canetas hidrográficas finas (12 cores)

€

1 classificador com elástico para tema (do ano passado)

€

1 pasta arquivo sanfonada com 6 ou 12 divisórias.

€

1 lupa (do ano passado)

€

1 calculadora simples (do ano passado)

€

Uma prancheta (do ano passado)

€

1 pen drive de 2 Gb

€

1 garrafinha térmica para água

CADERNOS:
€

Desenho: 1 caderno de cartografia com 50 folhas.

€

Tema: 1 caderno 50 folhas (pequeno) capa dura, sem espiral.

€

Ciências na cozinha: 1 caderno 50 folhas (pequeno) capa dura, sem espiral.

€

1 caderno grande com 96 folhas, sem picotes e sem ilustração – para Língua

Portuguesa e Ciências Sociais.
€

1 caderno grande com 96 folhas, sem picotes e sem ilustração – para Matemática e

Ciências Naturais.

CIÊNCIAS NA COZINHA
◻

Avental branco

◻

Touca de cozinheiro ou touca descartável

◻

1 pano de prato

ARTES
◻

Uma camiseta grande para práticas com tinta

EDUCAÇÃO FÍSICA
◻

Camiseta branca da escola

◻

Legging (meninas)

◻

Calção (meninos)

◻

Tênis

OBS.: Uniforme é obrigatório para a prática de Ciências na Cozinha e Educação Física,
encontra-se a disposição na Dupla Face – Rua Carlos Gomes, 380 (atrás do Supermercado
Zaffari - Praça Santa Terezinha).

