LISTA DE MATERIAL 2020
4º ano do Ensino Fundamental
Português
Livro: Brincando com as Palavras (4 – Ensino Fundamental)
ISBN 978-85-10-06768-3 (aluno)
4ª Edição
Editora do Brasil – 2018
Contempla a BNCC
01 caderno pequeno brochura (capa dura) de 100 folhas
01 dicionário pequeno de Língua Portuguesa (conforme Novo Acordo Ortográfico) Sugestão:
Dicionário Aurélio (Editora Positivo)
Matemática
Livro: Brincando com os Números (4 – Ensino Fundamental)
ISBN 978-85-10-06835-2 (aluno)
4ª Edição
Editora do Brasil -2018
Contempla a BNCC
01 caderno pequeno brochura (capa dura) de 100 folhas
Ciências
Livro: Brincando com Ciências (4 – Ensino Fundamental)
ISBN 978-85-10-06877-2 (aluno)
4ª Edição
Editora do Brasil – 2018
Contempla a BNCC
História/Geografia
Livro: Brincando com História e Geografia (4 – Ensino Fundamental)
ISBN 978-85-10-06758-4 (aluno)
4ª Edição
Editora do Brasil – 2018
Contempla a BNCC
Inglês
Livro: Kids’ Web – 4
ISBN 978-85-16-11955-3 (LA)
Richmond – 2019 – Editora Moderna
01 caderno pequeno brochura (capa dura) de 50 folhas
Arte
01 caderno de desenho (grande) de 50 folhas

Material complementar para todas as disciplinas
01 pen drive (não é necessário que seja de grande capacidade).
Será utilizado nas aulas de Informática e para atividades e trabalhos que necessitarem de impressão
fora da escola.
01 pasta catálogo com 30 plásticos
01 caderno para rascunho (qualquer tipo)
100 folhas de fichário
01 estojo com: 03 lápis pretos (não é permitido o uso de lapiseira)
01 borracha branca
01 apontador com depósito
01 caixa de lápis de cor
01 jogo de canetinhas
Canetas esferográficas nas cores azul e preta (não utilizar canetas de gel)
01 caneta marca texto
01 tesoura sem ponta
01 cola líquida pequena
01 cola bastão grande
01 régua de 30 cm
01 régua geométrica
02 gibis (história em quadrinhos)
01 copo plástico ou garrafa de água
01 caixa de lenço de papel para uso da criança
01 Necessaire contendo: Escova de dentes + creme dental + toalhinha
A necessaire deverá ficar na mochila da criança diariamente
Para aulas de Educação Física (obrigatório):
01 kit de higiene contendo: 01 toalhinha de mão
elástico para prender os cabelos (para as meninas)

Atenção:
As atividades que necessitarem de impressão serão solicitadas com o prazo mínimo
de 2 dias e deverão ser providenciadas pelos responsáveis. Nenhum trabalho será
impresso no colégio, inclusive dos alunos matriculados em período integral.
Todo o material deverá ser etiquetado com o nome da criança e os cadernos e livros
encapados com plástico xadrez verde e branco. O material poderá ser entregue às
professoras no dia 27/01/2020, segunda-feira, no horário das 9h às 11h.
1ª Reunião de Pais e Mestres – 30/01/2020, quinta-feira, às 9h.
Início das aulas em 2020: 03 de Fevereiro - segunda-feira.
A lista de material poderá ser adquirida no local de preferência. Como sugestão, indicamos:
"Multi Center Papelaria e Informática"
Rua José Bacarelli, 191 – Vila Campesina
Osasco
3651-7230 / 3651-7232 (fax)
vendas@multicenterpapelaria.com.br

"Papelaria Dan & Digo Ltda - ME"
Av. Bolonha, 17 - Jaguaré - SP
3719-3704 / 3719-5065 (fax)
email - dandigo@ig.com.br

