LISTA DE MATERIAL - 2017
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS:
• PORTUGUÊS:

 Livro didático: Projeto Ápis – Língua Portuguesa – 2ª Edição – 2014

Autoras: Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi
Editora Ática – São Paulo

. 02 palavras cruzadas “Picolé”
. 04 gibis
. Minidicionário: Dicionários já reformulados de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa – edições a partir de 2009
 Literatura e paradidáticos:
- “Daniel no mundo do silêncio” – Walcyr Rodrigues Carrasco
- “Era uma vez um tirano” – Ana Maria Machado
- “Uma gracinha de história” – Marcia Paschoallin – Edição do autor
 Dentre as coleções abaixo, escolher 2 títulos, de coleções diferentes, para a Ciranda do livro e Biblioteca
de sala.
- “Coleção do Ziraldo” (qualquer editora)
- “Inspetor-Zinho” – Editora FTD
- Coleção “Era outra vez” – Editora Dimensão
- Coleção “Bruxa Risoleta” – Editora Compor
- Coleção “Clássicos Infantis” – Editora Moderna
- Coleção “Cachorrinho Samba” – Editora Ática
- “Salve-se quem puder” – Editora Scipione
OBS.: Ao longo do ano, será solicitada a aquisição de GIBIS e livros de literatura para trabalhos de acordo
com o conteúdo desenvolvido no período.
• MATEMÁTICA – 4º ANO
- MATEMÁTICA – PROJETO ÁPIS - 4º ano
2ª edição – São Paulo - 2014
Autor: Luiz Roberto Dante
Editora: Ática
• ENSINO RELIGIOSO:
- Paradidático: a ser indicado no decorrer do ano letivo
BÍBLIA SAGRADA (Antigo e Novo Testamento)
OBS: Caso o aluno não tenha, adquirir a Bíblia Sagrada Vozes, Edição da Família
• CIÊNCIAS
- Projeto Ápis: Ciências – 4º Ano - 2ª Edição, ano 2014
Autor: Rogério Gonçalves Nigro
Editora: Ática
• HISTÓRIA
- A Aventura do Saber – História – 4º Ano
Autores: Francisco M. P. Teixeira e Rosaly Braga Chianca
Editora Leya – edição atualizada

• GEOGRAFIA
- PORTA ABERTA – 4º Ano – 2014 – Edição renovada
Autora: Mirna Lima
Editora: FTD – São Paulo
• Outros livros paradidáticos serão adotados no decorrer do ano letivo
MATERIAL INDIVIDUAL: (Pedimos marcar todo o material individual com nome)
- 01 estojo completo contendo:
- 01 caixa de lápis de cor;
- 01 marca texto
- 02 lápis pretos;
- 01 apontador;
- 02 borrachas;
- 01 régua - 20 cm;
- 01 tubo de cola em bastão
- 01 tesoura pequena.
Manter o estojo completo diariamente na mochila, com os lápis apontados.
- 01 caderno grande de 60 folhas - para Deveres - com pauta
- 01 caderno grande de 60 folhas - para Português - com pauta
- 01 caderno grande de 60 folhas - com pauta – para Produção de Texto
- 01 caderno grande de 60 folhas - para Matemática - com pauta
- 01 caderno grande de 60 folhas - para História e Geografia - com pauta
- 01 caderno grande de 60 folhas - para Ciências – com pauta
- 01 caderno pequeno de 48 folhas - para Ensino Religioso - com pauta – capa dura
- 01 pasta de plástico com aba e elástico para Deveres
- 01 tubo (90g) de cola branca
- 01 copo de plástico ou squeeze (garrafa para água) – para uso diário – na mochila
- 01 pacote de cartolina luminosa – 50 folhas – 5 cores – formato A4 - 210 x 297mm
- 1 rolo de durex (pequeno)
-

Obs.: Não serão aceitos cadernos em espiral.

-

Material de Artes:
01 caixa de massa de modelar
02 folhas de scrapbook
01 bloco de Canson

-

02 folhas de papel pardo
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de palito de dente

Observação: Por favor, colocar o material de Artes em uma sacola à parte, identificando com a
palavra ARTES, o nome, série e turma do(a) aluno(a).
OBSERVAÇÕES:
- Sugerimos encapar os cadernos e livros com plástico. O nome do aluno e o nome da
matéria devem ser colocados do lado de fora.
- No primeiro dia de aula, trazer somente os cadernos e o estojo. No segundo dia: livros
didáticos e o restante do material;
- É com bastante observação e critério que organizamos cada classe. Pedimos aos pais
apoio, confiança e acolhida.
- Todas as folhas de atividades deverão ser guardadas e organizadas, para estudo do
aluno em casa.
Atenção:
- O USO DO UNIFORME COMPLETO é OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA
ESCOLA.
Calçado: tênis ou sandália preta ou de cor neutra, preferencialmente. Meias brancas.
Início das atividades para o 4º ano do Ensino Fundamental: 01 de fevereiro de 2017

