
 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL I - 4º ANO - 2020 
 

Caros Pais,  
No momento da aquisição dos materiais escolares, é muito comum que as famílias tenham al-

gumas dúvidas, por isso, decidimos fornecer as orientações abaixo, tendo em vista um pouco mais 
de esclarecimento em relação às nossas demandas. 

O material escolar é muito importante para os alunos, pois os ajuda na organização e na apren-
dizagem dos conteúdos acadêmicos. Para vocês, é uma fonte de orientação do processo de estudo 
em casa. Visando contemplar esses objetivos, traçamos critérios de escolha de cada um dos itens. 
Solicitamos, então, que respeitem a lista, comprando cada item indicado na mesma, com suas ca-
racterísticas: 

1. Os cadernos devem ser grandes, com 96 folhas, capa dura e sem espiral, pois os arames se en-
roscam e dificultam o manuseio dos mesmos no processo de distribuição em sala de aula. Os 
alunos do 5º ano serão os únicos que usarão o caderno de 10 matérias com espiral. 

2. O caderno de desenho pode ser com espiral, pois o mesmo só é fabricado neste formato. 
3. Todos os cadernos, livros e classificadores devem ser etiquetados por fora com o nome, série 

e disciplinas, no caso dos cadernos. Por favor, não coloquem a etiqueta por dentro. 
4. Todos os cadernos, livros e agenda escolar devem ser forrados com plástico transparente. 

 
MODELOS DAS ETIQUETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
No 1º dia de aula, haverá funcionárias recebendo o material. O mesmo deverá ser colocado em 

uma sacola grande, com identificação por fora: nome, série e turno da criança. As funcionárias não 
têm como conferir cada uma das sacolas no instante da entrega, portanto, a conferência será feita 
em outro momento. Caso o material não esteja etiquetado e forrado, não poderemos recebê-lo. 

Na mochila das crianças, deverão ficar: 
1. O estojo, com um item de cada um dos materiais de uso diário. 
2. A agenda. 
3. A pasta sanfonada. 
4. O dicionário. 

Estes materiais não deverão ser entregues na sacola para conferência. 
Para maior comodidade, segue anexa a lista de materiais. Caso optem por comprá-los em outro 

local que não seja na escola, fiquem atentos à edição dos livros e ao volume (as crianças estão no 4º 
ano e não 4ª série), pois depois de etiquetados e forrados, as livrarias não efetuam trocas.   

Estamos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. 
 

Atenciosamente, 

A Direção. 

 

Classificadores 

Nome: 

Série/Ano: 

Turno: 

Semestre I/Semestre II 

 

Cadernos 

Aluno: 

Série/Ano: 

Turno: 

Disciplina (s): 

 

 

 

 

C O L  É  G I  O 



 RELAÇÃO DE LIVROS - 4º ANO 
 ENSINO FUNDAMENTAL I - 2020 

 

PORTUGUÊS  

Minidicionário Aurélio. 
 
LITERATURA 
 

KIMMEL, Herich. Mitos gregos – recontados. Ed. Martins Fontes. 

REY, Marcos. O mistério do 5 estrelas. Ed. Global. 

SILVA, Flávia Lins e. O diário de Pilar na África. Ed. Pequena Zahar. 

MARINHO, João Carlos. O gênio do crime. Ed. Global. 

 

Na Feira do Livro - FLIM, cada criança deverá adquirir mais dois livros de Literatura, 

que serão usados para a biblioteca de classe.  
 
MATEMÁTICA  

PADOVAN, Daniela; MILAN, Ivonildes. Ligados.com. vol. 4. Ed. Saraiva. 

 
CIÊNCIAS - CTC  
Tempo e Clima 
Corpo Humano 
 

Obs.: Esse material será entregue às crianças na escola, após o pagamento da taxa 

referente ao material de Ciências.    
 

GEOGRAFIA 

 

GIRARDI, Giseli; ROSA, Jussara Vaz. Atlas geográfico do estudante. Ed. FTD. 

WYATT, Valerie. Como construir seu país. Ed. Melhoramentos. 

 
INGLÊS  

No período da compra de livros de literatura, na livraria, será solicitada aquisição 

de um título. 

 

RELAÇÃO DE MATERIAIS INDIVIDUAIS – 4º ANO/2020 
PLANO DE EXECUÇÃO PEDAGÓGICO 

 

CADERNOS 

 02 cadernos grandes de 96 folhas: 01 para Língua Portuguesa e Ciências; 01 

para Matemática, História e Geografia. É muito importante que os cadernos 

de 96 folhas sejam sem espiral.   

 01 caderno pequeno para Inglês. 

 

CLASSIFICADORES  

 01 pasta sanfonada para folhas de A4 (210 x 297 mm) com 8 a 10 divisões.  

 02 classificadores com elástico, para as avaliações.   

 

 



MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DIÁRIO  

 02 colas do tipo bastão.   

 01 tesoura sem ponta.  

 06 borrachas.  

 04 canetas (2 azuis e 2 verdes) para autocorreção.  

 03 marcadores de texto.  

 01 régua de 30 cm.  

 01 lapiseira (ponta 0,7 ou 0,9 mm) e 06 lápis pretos Nº 2.   

 01 caixa de pontas para lapiseira.  

 02 caixas de lápis de cor.   

 02 estojos de canetas hidrocor. 

 01 Pen Drive 8GB (Será utilizado no trabalho do seminário no II e III trimes-

tres). 

 01 tablet, de preferência tamanho 10 polegadas. 

 01 garrafa squeeze ou copo de silicone. 

 

REVISTAS, PAPÉIS E OUTROS   

 01 monobloco (de preferência com o timbre da escola).  

 01 agenda escolar (à venda na lojinha). É importante que seja a da própria 

escola.  

 01 bloco de papel vegetal A4.   

 02 revistas de palavra cruzadas. 

 01 Revista Recreio e 01 Superinteressante (usadas).  

 01 pacote de papel tipo Filipinho (laranja, amarelo ou verde), para ativida-

des de arte em classe. 

 

 

 

 

 

INICIO DAS AULAS 
03/02/2020 

VENDAS DE LIVROS 
10/01/2020 
8h às 12h 
14h às 17h 

 


