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Diretoria Pedagógica e Diretoria Educacional  

Infantil 5 e Fundamental I  

Currículo Brasileiro DPE 063/2017 Dezembro 

 

LISTA DE MATERIAIS 2018 – 4º ANO 
 

Senhores Pais  
 
Os materiais escolares para o ano de 2018 estarão à venda a partir do dia 1º/12/2017 na papelaria Livro Fácil, 
localizada no colégio.  
Solicitamos atenção para alguns aspectos relativos aos materiais escolares:   

 Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o reaproveitamento de materiais 
da série anterior e uso de uma garrafinha de água (squeeze) que deverá ser enviada, diariamente.  

 Os itens específicos do Colégio só poderão ser adquiridos na papelaria Livro Fácil. Os demais materiais, caso 

comprados em outras papelarias, deverão atender a todas as características constantes da relação: 

quantidade, qualidade, cor, tamanho etc.  

 Os materiais de Artes adquiridos na papelaria Livro Fácil serão entregues diretamente na sala de Artes. 

Havendo preferência por comprá-los em outra papelaria, solicitamos que os(as) alunos(as) os entreguem na 

aula de Artes, no período de 30/01/2018 e 9/02/2018 (os materiais somente serão recebidos se estiverem 

completos e devidamente identificados).    

 Livros e cadernos deverão vir encapados com plástico transparente e devidamente etiquetados com nome 

completo do aluno, classe, disciplina e ano.  

 Materiais como lápis, régua, cola, tesoura, apontador e borracha também deverão estar devidamente 

identificados.   

 Os materiais solicitados deverão ser enviados pelas crianças na primeira semana de aula, de acordo com o 

cronograma especificado nesta circular. Não receberemos materiais no dia da reunião de pais.  

Segue a relação discriminada dos itens: 
 

I – MATERIAL ESPECÍFICO DO COLÉGIO  

 1 agenda escolar 2018 

 2 blocos pautados com 50 folhas (pauta frente e verso) 
 

II – LIVROS DIDÁTICOS 

Disciplina Título do livro Volume Autor(a) Editora 

Língua 

Portuguesa  

Interpretação de textos – desenvolvendo a 

competência leitora 

ISBN: 9788535719840 
4º ano  

CEREJA, William Roberto 

CILEY, Cleto 
Atual 

Minidicionário 
(somente para 

alunos novos, os 
demais já possuem 
- escolher uma das 

opções) 

Míni Houaiss - Dicionário da Língua 
Portuguesa (edição atualizada) 

- 
HOUAISS, Antônio e VILLAR, 
Mauro de Salles 

Objetiva 

Míni Aurélio. (edição atualizada) - FERREIRA, Aurélio B. de Holanda Positivo 

Matemática 
Matemática para Ensino Fundamental 
Caderno de Atividades 

ISBN: 978-85-87592-90-3 
4º ano 

ARANHA, Álvaro Zimmermann e 
organizadoras 

Policarpo 

Inglês 

Guess What! 3 - British English 
Pupil´s Book 3 
ISBN: 978-1-107-52801-7 
Activity Book 3  

ISBN: 978-1-107-52803-1 

- 
REED, Susannah  
BENTLEY, Kay 

Cambridge 
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Alemão 
Die Deutschprofis A1.1  
Kurs und Übungsbuch 

ISBN: 978-3-12-676476-6  
A1.1 SWERLOWA, Olga Klett 

História  
Presente História 4 

ISBN: 978-85-16-09781-3 
4º ano DREGUER, Ricardo e  

MARCONI, Cássia 
Moderna 

Geografia 
Atlas Geográfico Escolar 

ISBN: 978-85-08-15815-7 
- SIMIELLI, Maria Elena Ática 

Música 

Flauteando –Tocando com os Mestres – 
Reimpresso – 2ª edição 

ISBN: 9788555040139 
Vol. 2 

VERTAMATTI, Maria Regina; 
PALLADINI, Márcia; HADDAD, 
Cesar; GOMIDE, Marta; 
GALLOTTA,  Naila 

Setembro 

 

 
III- LIVROS PARADIDÁTICOS (LEITURA OBRIGATÓRIA A SER REALIZADA DURANTE O ANO LETIVO  
Solicitamos que os livros referentes ao 1º semestre sejam enviados até o dia 1º de fevereiro e, os do 2º semestre, 
até o dia 30 de julho.   

 

 

 

 

 

  Título Autor(a) Editora Semestre 

LP/HG 

Um outro país para Azzi 

ISBN: 978-85-64974-02-9 
GARLAND, Sarah Pulo do Gato 

1º semestre 

O Sítio no Descobrimento – A 

Turma do Picapau Amarelo na 

Expedição de Pedro Álvares 
ISBN: 9788525052629 

SANDRONI, Luciana Globinho 

PROJETO 

INTERDISCIPLINAR 

Bisa Bia, Bisa Bel 

ISBN: 9788516055622 
MACHADO, Ana Maria Salamandra 

Receita de felicidade – livro CD 

ISBN: 978-85-67937-03-8 

SANTISTEBAN, Paula 

BOLOGNA, Eduardo 

Música em 
família 

LP 

Poesias para paz 

ISBN: 9788510063128   

OBEID César 

RIBEIRO, Jonas 
Brasil 

2º semestre 

Fantástica fábrica de chocolate 

ISBN: 9788580632590 
DAHL, Roald Martins Fontes 

LP/HG 

Mama mia! História de uma 

imigrante italiana 

ISBN: 9788516099787 

DREGUER, Ricardo Moderna 

LP 
Viagem ao centro da Terra 

ISBN: 9788536813318 

VERNE, Júlio 

NUNO, Fernando (tradução) 
DCL 

ING 
Where does our rubbish go? Let´s 
Recycle! 

ISBN: 9780230404946 
ORMEROD, Mark Macmillan 

Livro de escolha livre – aguardar orientações da professora para compra. 
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IV – OUTROS MATERIAIS  

CADERNOS 

 3 cadernos universitários em brochura, capa dura, com margem e sem desenhos nas folhas (96 folhas): Língua 

Portuguesa (azul), Matemática (vermelha) e Alemão (capa a escolher/decorada) 

 3 cadernos universitários em brochura, capa dura, com margem e sem desenhos nas folhas (48 folhas): História e 

Geografia (amarela), Ciências (verde) e Inglês (capa a escolher/decorada) 

 1 caderno universitário, capa dura e espiral com 96 folhas – Caderno de Estudo (capa a escolher/decorada) 

 

PAPÉIS (Não dobrar as folhas) 

 2 folhas de papel vegetal – tamanho A4 – 60 g 

 

PASTAS 

 1 pasta de plástico transparente amarela – com grampo mola – tamanho OFÍCIO - contendo 10 sacos plásticos grossos 

(sugestão: Yes – 911PS) – ATIVIDADES E TAREFAS 

 1 pasta catálogo, transparente branca, com 40 sacos plásticos costurados, tamanho OFÍCIO (sugestão: Clear Book Yes 

BD-40S) – PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

OUTROS ITENS 

 1 gibi da Turma da Mônica ou similar (em bom estado) - obs.: ao longo do ano será solicitada uma revista infantil 

 1 marcador autoadesivo removível com 5 cores, cor neon (sugestão: Yes) 

 5 sacos plásticos grossos, com 4 furos, tamanho OFÍCIO 

 1 flauta doce soprano Germânica (Sugestão: Yamaha) – identificar a flauta com a gravação do nome, etiqueta ou 

caneta permanente 

 2 envelopes de papel pardo – 12,5 cm x 17,5 cm 

 
Estojo com zíper contendo (todos os materiais precisam estar devidamente identificados):  

 1 cola em bastão, 40 g (sugestão: Pritt ou similar) 

 1 tesoura escolar sem ponta (sugestão: Mundial Ponto Vermelho ou similar). Obs.: No caso de a criança canhota, 

comprar tesoura específica 

 1 apontador com depósito 

 1 borracha branca, grande e macia (sugestão: Plastic Eraser, Bic ou similar) 

 1 caixa de lápis de cor (12 cores – não aquarelável) 

 2 lápis grafite triangular B (sugestão: Faber-Castell) 

 1 caneta fluorescente marca-texto amarelo  

 1 régua de 20 cm, transparente e rígida 

 1 caneta esferográfica verde-escura (sugestão: Bic ou similar) 

Cabe à família, sempre que necessário, orientar o(a) aluno(a) em relação à reposição dos materiais no estojo. É 

fundamental que ele esteja completo durante todo o ano letivo. 

 

V – MATERIAL DE ARTE QUE PERMANECERÁ NA SALA DE AULA         
 

● 1 bloco de desenho A4 espiral – 120g -40folhas(sugestão Meu primeiro Canson) 

● 1 folha de cartolina -A2-180g- qualquer cor (sugestão Vivaldi ou similar) 

● 1 kg de argila colorida (sugestão Papel Toys) 

● 1 kit arameflex (sugestão Papel Toys) 

● 1 lápis grafite 2B (sugestão Faber Castell ou similar) 

● 1 folha de papel Holler 20 x 20cm, 3mm 

● 1 pincel 055 – nº 2 (sugestão Acrilex ou Similar) 

● 1 prancha de isopor nº 3 – 23,5cm x 18cm x 2mm (similar à de frios), sem borda. 

● 2 espirais para encadernação- 20mm - cores preto e branco 

● 1 talagarça para bordado – 25 x 35 cm 
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● 1 caneta Uniball Posca Marker – PC-5mm- cor branca ou dourada 

● 2 unidades de tinta acrílica fosca 37ml, qualquer cor (sugestão Corfix ou similar) 

● 1 Kit de miçangão 50g – cores marrom, vermelho, preto ou laranja 

● 1 kit círculos de papelão com 3 unidades (sugestão: Papel Toys) 

● 3 sacos de celofane 25x37cm 

● 1 rolo de fita crepe 48x50- 3M- ref. 2352 
 

 
 
Haverá uma reunião de pais com a professora de classe para informações gerais e apresentação da proposta 
pedagógica da série, seguindo o cronograma a seguir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A entrega do material será feita pela criança, no período de 30/1 a 5/2, conforme a escala abaixo:  
 

 

 
 
 
 

Sandra Regina Pavan Ferraro                         Maria Virginia Quintana Freire  
Diretora Educacional                                              Diretora Pedagógica do Infantil 5 e Ensino Fundamental I 
 

ATENÇÃO! REUNIÃO DE PAIS ANTES DO INÍCIO DAS AULAS 
 
DIA 26/1/2018 – REUNIÃO PEDAGÓGICA 
TURMAS DA MANHÃ: das 11h às 12h30  
TURMAS DA TARDE: das 16h45 às 18h15  

     Local: Salas de aula  
 
     Início das aulas: 30 de janeiro de 2018 
 

DATA MATERIAL 

30/1 

Materiais que deverão permanecer na mochila, desde o primeiro dia de aula: 

 agenda, devidamente preenchida 

 pasta de ATIVIDADES e TAREFAS 

 estojo completo com todos os itens identificados 

 caderno de estudo 
 

Todos os materiais de Inglês, Alemão e Música devem ser encaminhados no primeiro dia da aula 
dessas matérias.   

31/1 
 Caderno e livro de LP 

 Dicionário 

 2 blocos pautados 

 1º/2 

 Caderno e caderno de atividades de Matemática (apostila) 

 Pasta de Produção de Texto 

 Gibi 

2/2 

 Livros paradidáticos (enviar os solicitados para o 1º semestre). 

 Cadernos de Ciências, História e Geografia 

 Livro de História 

 Atlas 

5/2 
 Outros materiais: marcador autoadesivo, 2 folhas de papel vegetal, 2 envelopes pardos e sacos plásticos 

(4 furos) 


