
Reunião de Pais: dia 03/02/2021 – 4ª feira – as informações sobre horário e acesso à sala virtual serão divulgadas 
oportunamente. 

 
 

 

RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – ANO 2021 – 4º ANO – EF1 
 

 Matemática  FERRARI, Amaury et al. Matemática faz sentido – Livro D (Partes 1 e 2) e Livro de Atividades – 
ISBN:9788539506033. 2. ed. São Paulo, SP: Editora Fundamento Educacional, 2015. 
Parte 1- ISBN: 9788539500307 – Parte 2- ISBN: 9788539506958. 

 Língua Portuguesa  VAZ, Débora. Presente Língua Portuguesa. Vol. 4. 5. ed. São Paulo: Moderna, 2019. ISBN: 9788516119331 

 FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Mini Aurélio. 8. Ed. Curitiba: Positivo, 2010 (ou mais recente) 
ISBN: 9788538542407 – solicitado no ano anterior. Ou outro minidicionário similar para ter em casa 
para consulta. 

 
 OCELOT, Michel. Azur e Asmar. São Paulo: SM Editora, 2007. ISBN: 9788576751786 

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

produzida pela Editora Moderna. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2018. ISBN 9788516112912. 

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

 Ensino Religioso  Material produzido/ organizado pela equipe da disciplina. 

 Inglês  Material fornecido pelo colégio - Programa Bilíngue International School 
 

 01 pasta plástica, fina, com aba e elástico (para uso diário). 
 01 caderno grande pautado – 96 fls – sem marca d’água, de capa livre que será dividido entre as disciplinas de Língua Portuguesa, 

História/Geografia e Ciências Naturais. 
 01 caderno grande pautado – 48 fls – sem marca d’água, de capa livre para Matemática. 
 01 caderno meia pauta espiral (horizontal) – 40 folhas – capa dura – para Ensino Religioso. 

 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) 

 
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. 
 

 MATERIAL DE USO DIÁRIO: (deverá ser reposto sempre que necessário – por conta dos protocolos de saúde, materiais de uso 

pessoal não poderão ser compartilhados) 

 02 canetas esferográficas (01 verde e 01 azul)

 03 lápis pretos nº 2 apontados ou 01 lapiseira (0,7 ou 0,9) com grafite 2B

 01 caneta marca-texto amarela

 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 bolsinha plástica com 3 máscaras e 1 frasco de álcool em gel
 01 saquinho plástico para armazenamento das máscaras usadas
 01 garrafa para água

 

  AVISOS: 

1. Encapar somente os livros com Contact ou plástico transparente não pegajoso e etiquetar com nome completo, disciplina, 
série e turma. COLOCAR A ETIQUETA NA FRENTE DOS LIVROS E CADERNOS e identificar todo o material do aluno, inclusive 
agasalho e merendeira. 

2. Material a ser levado no primeiro dia de aula presencial: estojo, material de uso diário e os dois cadernos verticais (Matemática e 
LP/HG/CN). 

 

Obs.: A partir do 2º dia de aula, o material será solicitado pela agenda. 

 
ATENÇÃO! 1 A indicação de marcas nos materiais serve como referência de modelo. Eles podem ser substituídos por 

outros com as mesmas características solicitadas. 
2 Para os alunos em ensino remoto, será necessário que seu equipamento esteja habilitado com câmera e 

microfone para sua participação durante as aulas. 


