Curso: 4º Ano (completando 9 anos até 30/06)
Relação do Material – Ano: 2018
Início das aulas: 29/01/18
Entrega do material: O aluno deverá trazer todo o material no 1º dia de aula.
PAPELARIA:
- 01 agenda – qualquer modelo tradicional – tamanho grande (1 folha para cada dia – NÃO

aceitamos tamanho pequeno).
- 01 apontador.
- 01 borracha branca.
- 03 lápis pretos, nº 2.
- 01 corretivo.
- 01 tubo de cola – 90g.
- 01 caneta esferográfica azul.
- 01 caneta esferográfica verde.
- 01 caneta hidrográfica preta, ponta fina (do tipo ultrafine).
- 01 caixa de lápis de cor, com 24 cores.
- 01 estojo de canetas hidrocor, com 12 cores.
- 01 caneta marca texto – qualquer cor.

O material ao lado deverá
permanecer dentro da mochila, já a
partir do 1º dia de aula, totalmente
etiquetado com o nome do aluno.
Esse material deverá ser reposto
durante o ano.

- 01 tesoura.
- 01 régua transparente, de 20 cm.
- 01 pasta preta, contendo 10 plásticos grossos (tamanho sulfite) etiquetados.
- 01 caderno de capa dura, brochura, 100 folhas – tamanho pequeno - para Inglês.
- 05 cadernos universitários, capa dura,100 folhas, espiral :
 01 para Matemática;
 01 para Ciências;
 01 para Português;
 01 para História;
 01 para Geografia.
- 50 folhas de caderno único, pautadas.
- 01 pacote de papel sulfite A4 .Obs.: Cada pacote contém 500 folhas.
- 01 pacote de papel sulfite (A4) colorido.

ARTE
No início do ano, pediremos a quantia de R$ 50,00 para aquisição do material a ser usado durante
o ano letivo de 2018.
Essa medida evitará o transporte desse material para o Colégio e/ou o seu esquecimento, o que
impediria a participação do aluno nas aulas de Arte.
Pensando no bom aproveitamento dos alunos, contamos, como sempre, com a colaboração dos
Srs. Pais.

PERÍODO INTEGRAL
 01 caderno universitário – 100 folhas (aproveitar do ano anterior);
 As aulas do Período Integral poderão necessitar de materiais próprios para a execução
dos trabalhos – eles serão solicitados no decorrer do ano;
 No início do ano, pediremos a quantia de R$ 50,00 para aquisição do material a ser
usado nas aulas do Clube de Ciências;
 Para as aulas de Culinária: touca e avental – à venda na Lojinha do Colégio.

LIVROS:
 PORTUGUÊS:
1) Marcha Criança – Língua Portuguesa – 4º ano
Autores: Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete M. Antunes / Armando Coelho de Carvalho Neto
Editora: Scipione
2017 – 3ª Impressão
ISBN: 9788526296008

2) Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa (nova edição – 3ª)
Autor: Antonio Houaiss
Editora: Objetiva – Distribuição: Editora Moderna

Obs.: Os alunos que já possuem um minidicionário de boa qualidade não precisam
comprar o acima indicado.
3) Marcha Criança - Caligrafia com Ortografia e Gramática – 4º ano
Autores: Maria Teresa Marsico / Armando Coelho de Carvalho Neto
Editora: Scipione
2017 - 2ª Impressão
ISBN: 9788526298231

 GEOGRAFIA:
Moderno Atlas Geográfico
Autora: Graça Maria Lemos Ferreira
Editora: Moderna
ISBN: 9788516102685

 INGLÊS:
Our Discovery Island Level 4
Autor: José Luis Morales
Editora: Pearson
ISBN: 9788588318038
Obs.: Livro importado. Deve ser adquirido no início do mês de janeiro de 2017, visto que ele
tem se esgotado rapidamente. Após esse período, é muito difícil encontrá-lo.

 LIVROS PARADIDÁTICOS serão solicitados durante o ano, um por trimestre.
OBSERVAÇÃO – SOMENTE PARA MATERIAIS DESSA LISTA
A LIVRO FÁCIL está à disposição dos Senhores Pais SOMENTE pelo site
www.livrofacil.net, onde serão encontrados, apenas, os livros constantes desta lista de
material do aluno.
FELIZ ANO LETIVO!

A COORDENAÇÃO

