
 
 
 

RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – ANO 2018 – 4º ANO – EF1 
 

 Matemática    FERRARI, Amaury et al. Matemática faz sentido – Livro D (Partes 1 e 2) e Livro de Atividades. 2. ed.  

                                         São Paulo, SP: Editora Fundamento Educacional, 2015 (ou mais recente). 
    

 Língua Portuguesa  ROSSI, Natércia; CARVALHO, Regina. Na Ponta da Língua, 4º ano. Rio de Janeiro: Access Editora,  

                                          2010. (ou mais recente) 
 

 FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Mini Aurélio. 8. Ed. Curitiba: Positivo, 2010 (ou mais recente) –  

    solicitado no ano anterior.  
     

 Ciências Naturais    Projeto Buriti: Ciências - 4 / organizadora Editora Moderna: obra coletiva concebida, desenvolvida e  

                                          produzida pela Editora Moderna. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2017. 
     

 História e Geografia  Material produzido/organizado pela equipe da série. 
 

 Ensino Religioso         Perto de Mim - 4 / organizadora  Edições  SM;  obra  coletiva  concebida,  desenvolvida  e  produzida  por 

                                          Edições SM – 1. Ed. – São Paulo: Edições SM, 2013. (ou mais recente) 
 

 Inglês          Material fornecido pelo colégio. 

 

 MATERIAL DE PAPELARIA: 
       

      01 bloco Canson A4 quadriculado 1cm x 1cm – (meninos) 
 

      01 bloco Papel Vegetal – (meninas) 
       

      01 pasta plástica, fina, com aba e elástico (para uso diário) 
       

       05 cadernos grandes pautados – 48 fls – sem marca d’água, de capa livre (Matemática, Língua Portuguesa, História/Geografia,      

        Ciências Naturais e Ensino Religioso) 
 

      01 pasta-catálogo Clear Book Yes – com 30 sacos plásticos para redações 
 

      01 pasta-catálogo Clear Book Yes – com 40 sacos plásticos para o material de HG   
 

      01 revista (para uso de recorte e colagem em sala de aula) e 02 revistas em quadrinhos 
 

      01 pacote de papéis coloridos 120g A4 - Criativo Cards, Kit Cards ou ColorCards  

 
      Observar o tamanho e número de folhas dos cadernos para evitar o peso excessivo na mochila. É preciso também 
considerar o peso dos estojos e da mochila (principalmente a de rodinhas) antes de sua aquisição. 

     O dicionário é para uso diário, permanecendo na sala de aula durante todo o ano.  
 

 MATERIAL DIÁRIO OBRIGATÓRIO: (Esse material deverá ser reposto sempre que necessário.) 
 

      02 canetas esferográficas (01 verde e 01 azul) 

      03 lápis pretos nº 2 apontados ou 01 lapiseira com grafite 

      01 caneta marca-texto – amarelo ou verde 

      01 apontador com depósito 

      01 caixa de lápis de cor 

      02 tubos pequenos de cola (1 líquida e 1 em bastão) 

      01 tesoura com ponta arredondada 

      01 régua com 20 cm 

      01 borracha macia 

      01 calculadora (simples) - CIS C-106 ou similar 

      01 agenda do Colégio Santo Inácio (será fornecida pelo colégio e entregue diretamente aos alunos no primeiro dia de aula – uso obrigatório) 

      01 fita corretiva 

 
 AVISOS: 
 

     1. Encapar somente os livros com contact, capa ou plástico transparente não pegajoso e etiquetar com nome completo, 
disciplina, série e turma. COLOCAR A ETIQUETA NA FRENTE DOS LIVROS E CADERNOS. 

 

     2. Etiquetar ou gravar todo o material de uso do aluno, colocando o nome completo, a série e a turma: tesoura, cola, estojo, 
apontador, borracha, caneta, agasalho, merendeira etc. 

 

     3. Material a ser entregue nos primeiros dias de aula: 
     1º dia de aula – 06/02/18 – 3ª feira – Todo o material de Língua Portuguesa, o caderno de Matemática e as pastas-catálogo. 

     2º dia de aula – 07/02/18 – 4ª feira – Os livros de Matemática, o caderno de História/Geografia e o pacote de Criativ Cards. 

     3º dia de aula – 08/02/18 – 5ª feira – Todo o material de Ciências Naturais, bloco de papel Canson ou Vegetal e revistas. 
           Obs.: A partir do 2º dia de aula, de acordo com o horário da turma, trazer o caderno de Ensino Religioso. 

     

 
 

ATENÇÃO:  
Reunião de Pais: 05/02/2018 – 2ª feira – às 7h30min – entrada pela Rua Eduardo Guinle, 37 ou Rua São Clemente, 226. 
 

 1ª Parte: Local – Auditório Pedro Arrupe (novo auditório)  Acolhida da direção e apresentação da equipe de educadores. 
 

 2ª Parte: Local – Sala de aula  Apresentação da metodologia e orientações gerais. 
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