LISTA DE MATERIAL 2019
Unidade Perdizes

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS
APRENDER JUNTOS
PORTUGUÊS 4
4º ano

5ª edição 2016
Edições SM
ISBN 9788541815048

Adson Vasconcelos

MATEMÁTICA
PROJETO ÁPIS
4º ano

3ª edição 2017
Editora Ática
ISBN 9788508184798

Luiz Roberto Dante

APRENDER JUNTOS
CIÊNCIAS 4
4º ano

5ª edição 2016
Edições SM
ISBN 9788541814324

Cristiane Motta

APRENDER JUNTOS
HISTÓRIA 4
4º ano

5ª edição 2016
Edições SM
ISBN 9788541814645

Raquel dos Santos Funari
Mônica Lungov

APRENDER JUNTOS
GEOGRAFIA 4
4º ano

5ª edição 2016
Edições SM
ISBN 9788541814485

Leda Leonardo da Silva

Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa com a nova ortografia
Instituto Antônio Houaiss
Ed. Objetiva
1 Bíblia
1 Gibi infantil / 1 revista para recorte
Os livros paradidáticos, de leitura obrigatória, serão indicados no início do ano
letivo.

Os livros didáticos adotados são referência para o trabalho do professor,
que tem autonomia para alterar a sequência didática de acordo
com o planejamento.

LISTA DE MATERIAL 2019
Unidade Perdizes
MATERIAL:


12 envelopes A4 branco



1 caderno universitário de 100 folhas capa dura (sem picote)



2 pastas catálogo com 50 plásticos



1 estojo com: 2 borrachas brancas macias, 1 caneta esferográfica azul, 2 canetas
esferográficas verdes, 1 apontador com depósito, 1 caneta marca-texto e 4 lápis pretos nº 2



1 jogo de caneta hidrocor (12 cores)



1 caixa de lápis de cor (12 cores)



2 tubos pequenos de cola bastão



1 tubo grande de cola branca



1 tesoura sem ponta (com o nome do aluno gravado)



1 régua de 15 cm transparente (resistente)



2 pastas finas plásticas com elástico (1 para Inglês e 1 para atividades de casa)



1 agenda escolar 2019



1 calculadora comum



1 garrafa para água (consumo próprio)

CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. Os cadernos e livros devem apresentar o nome do aluno na capa, encapados com plástico
incolor ou Contact e ser entregues para a professora da classe no dia da reunião de pais ou
no 1o dia de aula.
2. O material consumível (lápis, borracha, cola, lápis de cor etc) deve ser reposto durante o ano
conforme a necessidade e todos os itens devem constar o nome do aluno.
3. Os livros, materiais de papelaria e uniformes podem ser adquiridos na livraria terceirizada BookFair, que funciona nas dependências do Colégio.
4. Não aceitamos livros de exercícios já respondidos.
5. Uniforme completo – não é permitido o uso de camisetas ou calças cortadas. O uso do
uniforme completo (todas as peças com logo) é exigido diariamente do aluno. No inverno,
pode usar agasalhos preto, branco ou vinho sem estampa.
6. O aluno deve usar diariamente meia e tênis.

