LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019
Ensino Fundamental I
CIÊNCIAS
Ligamundo Ciências 4
Autores: César da Silva Jr, Sezar
Sasson, Paulo César Bedoque
Sanches
Editora: Saraiva
ISBN: 9788532298492

HISTÓRIA
Ligamundo História 4º ano
Autores: Letícia Fagundes de
Oliveira e Alexandre Alves
Editora: Saraiva
ISBN: 978-85-472-3427-0

MATEMÁTICA
Centurion La Scala
Rodrigues Mat. 4º ano
Autora: Marília Centurion
Editora: FTD
ISBN: 978-85-96-01620-9

LÍNGUA PORTUGUESA
Ligamundo Líng. Port 4º ano
Autoras: Luzia Fonseca Marinho e Maria
da Graça Branco
Editora: Saraiva
ISBN: 978-85-472-3457-7
Minidicionário da Língua Portuguesa
(Reformulado com o novo acordo
ortográfico)
GEOGRAFIA
Ligamundo Geografia 4ª ano
Autores: Elian Alabi Lucci e Anselmo
Lázaro Branco
Editora: Saraiva
ISBN: 978-85-472-3437-9

ARTE
A arte de fazer arte - 4º ano
Autoras: Denise Akel, Dulce Gonçalves
e Priscila de Carvalho.
Editora: Saraiva
ISBN: 9788502206793

SUPER CÉREBRO

INGLÊS
Orbit 4
Elaboração coletiva organizada
pela Editora
Editora Richmond
ISBN: 9788516107819

Material Didático
Coordenação do Super Cérebro

Contato: 99917-9580

LITERATURA INFANTO – JUVENIL
1º TRIMESTRE
●
Puss in Boots
Editora: StandFor
●
A rebelião da
pontuação Autor: Willian Jucci
Editora: Scipione

2º TRIMESTRE
●
Dante & o elefante
Autora: Louise Fernandes
Comunique: Editora
●
O jardim secreto
(Adaptação Ana Maria
Machado)
Editora: Scipione

3º TRIMESTRE
● Chapeuzinho de couro
Autor: Agostinho Ornellas
Editora: Cortez Editora
● Histórias Africanas
Recontadas por Ana Maria Machado
Editora : FTD
A previsão de utilização dos
livros durante as aulas é dada pela
mesma sequência desta lista ou
conforme
indicação
dos(as)
professores(as), na agenda escolar.

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
1) Os livros de literatura infanto-juvenil serão trabalhados a cada trimestre, segundo a previsão da sequência
apresentada nesta lista ou conforme a indicação dos(as) professores(as). No entanto, é importante adquirilos com antecedência.
2) É obrigatório o uso do uniforme completo desde o 1° dia de aula, conforme dita o Regimento Escolar.
3) A escolha da livraria para a compra do material escolar fica a critério da família.
4) Procure adquirir todos os livros (didáticos e literários) no início do ano letivo, pois, após esse período, as
editoras os recolhem das livrarias e o(a) estudante corre o risco de não conseguir o exemplar.
MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA
(O material abaixo listado será utilizado nas aulas de Arte e nas produções individuais e coletivas das áreas de
conhecimento)

Desenvolvimento de atividades individuais de
artes e construção de painéis coparticipativos.
01 bloco Colorset-Cards coloridos
03 folhas de papel laminado (cor vermelha)
05 cartolinas Color Set (cor amarela)
02 m de papel contato (cor branca)
03 cartolinas guache (02 na cor amarela e 01 preta)
04 m de TNT (cor amarela; sem corte)
02 folhas de papel crepom (cores variadas)

Atividades individuais de colagem, manipulação e
textura.
02 placas de EVA brancas (a partir de 40x50 cm)
02 caixas de tinta têmpera guache (06 cores cada)
05 potinhos de glitter escolar (dourado)
03 potinhos de glitter escolar (azul)
01 pincel chato escolar nº. 16
OPCIONAL - 04 g
 ibis (livre escolha) e revistas usadas

UNIFORME DIÁRIO – COMPLEXO DE ENSINO ED/HC
● Vestido branco, conforme modelo determinado pela
● Camiseta branca e calça ou short verde tactel com
escola e/ou camiseta branca e calça azul tactel com
elástico, ambas com logomarca.
elástico, ambas com logomarca.
● Para a Educação Física, camiseta regata branca e short
● Para a Educação Física, camiseta regata branca e short
de helanca verde, ambos com logomarca.
de helanca azul, ambos com logomarca.
● Os tênis e os cadarços devem ser totalmente pretos. As
● Os tênis, as meias de canos longos e os cadarços devem
meias brancas, de canos longos, sem detalhes coloridos.
ser totalmente brancos, sem detalhes coloridos.
OBS.: Não será permitido o uso do vestuário do esporte nas
OBS.: Não será permitido o uso do vestuário do esporte nas salas de aula. Os alunos devem, nos dias de esporte, trazer
salas de aula. As alunas devem, nos dias de esporte, trazer o vestuário específico para trocar nos respectivos horários.
o vestuário específico para trocar nos respectivos horários. Lembramos que blusas curtas não serão aceitas e, caso seja
Lembramos que blusas curtas não serão aceitas e, caso seja necessário o uso de casacos, deverá ser o da instituição. O
necessário, o uso de casacos deverá ser o da instituição. A (A) aluno(a) pode optar pelo branco ou verde, com o
aluna pode optar pelo branco ou azul, com o brasão da
brasão da escola bordado.
escola bordado.
LOCAIS DE VENDA DOS UNIFORMES (EXCETO FARDA BRANCA DA ED):
- Sport Mais Colegial – Rua Mossoró, 345 – Tel.: 3221-0708 / 3081-4567
- Bella Cor – Centro de Convivência Clara Camarão – Tel.: 3222-0708

OBS.: A entrega do material escolar acontecerá nos dias 23 e 24 de janeiro de 2019, das 8h às 11h e 14h às 16h, no setor do
Ensino Fundamental I.

CONTATO (COORDENAÇÃO): 3215.2957 / 99171-0281
E-MAIL: coordfundamental2016@hotmail.com

Nossos parceiros:

