Lista de Material 4ºAno – 2019
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01 agenda personalizada do Colégio Ideal**
01 avental e um chapéu de chef personalizados do Colégio Ideal para a cozinha experimental**
01 jaleco personalizado do Colégio Ideal para o laboratório de ciências**
04 cadernos brochura de capa dura grande, com 96 folhas (Ciências, História, Geografia, Português)
01 caderno brochura de capa dura grande, com 48 folhas (Inglês)
01 caderno grande, capa dura, quadriculado 1cm x 1cm (Matemática)
01 pasta fina transparente, com elástico (para tarefa de casa)
01 régua transparente de 30 cm
01 caixa de gizão de cera
01 estojo completo contendo:
01 caixa de lápis de cor
01 apontador com depósito
02 borrachas
01 cola bastão grande
01 tubo de cola branca
01 tesoura escolar sem ponta
02 lápis grafite
2 folhas de papel vegetal
Observação: os materiais listados abaixo deverão ser entregues à professora regente no segundo dia de aula.
• 01 bolsa personalizada do Colégio Ideal para o Projeto Literário**
• 04 envelopes brancos (tamanho ofício)
• 01 pasta preta capa dura com 50 plásticos (Produção de Texto)
• 01 almanaque da turma da Mônica
• 04 gibis
• 01 pasta transparente, com 20 plásticos (para projeto de artes)
• Caixa matemática *
*CAIXA MATEMÁTICA
“Na alfabetização matemática, a compreensão da estrutura do sistema decimal e posicional deve ser uma construção da criança: o aluno
vai incorporando tais estruturas como propriedades plenas de significados, à medida que forem mobilizadas por ele em situações lúdicas”
Assim, é fundamental, nessas construções, a ação das crianças sobre seus materiais.”(PNAIC,2014)
A Caixa matemática faz parte da proposta de Educação Matemática adotada pela escola, portanto é fundamental que ela seja organizada
de forma completa por todos os alunos.
• 01 caixa de sapato de adulto encapada e identificada
• 01 calculadora simples
• 01 fita métrica
• 01 trena (de uso infantil)
• 01 conjunto de material dourado de madeira (individual), com unidade, dezena e centena
• 01dado grande
• 01 ábaco
• Várias cédulas de dinheiro sem valor
• Transferidor e compasso
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MATERIAL PARA ATIVIDADES ARTÍSTICAS/PROJETOS
01 pincel redondo Nº 10
03 folhas de cartolina dupla face
03 folhas de cartolina dupla face decorada
03 folhas de cartolinas brancas
01 resma de papel A4 branco
01 bloco de papel Canson branco A3
02 blocos de papel A4 – Criativo/colorido
02 placas de EVA – cores azul e preto
02 placas de EVA com glíter – cores vermelho e dourado
01 placa de EVA felpudo
02 metros de TNT verde
01 pacote (100 palitos) de picolé
01 pacote de lantejoula
01 folha de papel nacarado
01 folha de papel chambril
01 caixa de massa de modelar (com 6 unidades)
01 folha de papel cartão vermelho

Os materiais para arte e projetos deverão ser entregues na escola nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2019,
das 8h às 12h e das 14h às 17h, conforme cronograma abaixo:
Educação infantil e 1º ano

23/01 – quarta-feira

2º e 3º anos

24/01 – quinta-feira

4º e 5º anos

25/01 – sexta-feira

LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAIS AFINS
Matemática
Projeto Ápis

•

Geografia
Projeto Ápis

Autor: Luiz Roberto Dante

ÁPIS Versão Reformulada 2018 – ISBN 9788508184798
•
Editora Ática

•

Autor: Maria Elena Simielli

ÁPIS Versão Reformulada 2018 – ISBN 9788508184927
•
Editora Ática

Língua Portuguesa

Ciências
Projeto Ápis

Projeto Ápis

•

Autor: Rogério G. Nigro

ÁPIS Versão Reformulada 2018 – ISBN 9788508185023
•
Editora Ática

•
Autores: Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi
ÁPIS Versão Reformulada 2018 – ISBN 9788508184699
•
Editora Ática
•

Dicionário: Português

História

Arte

Projeto Ápis

•

Autor: Maria Elena Simielli e Anna Maria Charlier

ÁPIS Versão Reformulada 2018 – ISBN 9788508185238
•
Editora Ática

LEM-Inglês
Hello! Stage 4

•
•

CRIE 4

•

Autores: Larissa Vitorino, Suzana Maia e Luciano de Paula

•

Editora: HTC

LIV – Laboratório Inteligência de Vida
• Projeto que trabalha com competências sociais e emocionais,

Autoras: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria

que se desdobram em atitudes, valores e comportamentos que

ÁPIS Versão Reformulada 2019 – ISBN 978-85-0819019-5

podem ser aprendidos e experimentados na relação com o outro

Editora: Ática

e com o espaço.
• Coletânea de autores
Obs: material vendido exclusivamente no Armazém Escolar

Lista de livros paradidáticos – 4º ano do Ensino Fundamental 2019
A leitura faz parte do mundo social dos alunos. A Academia Ideal de Letras desenvolve projetos
literários que visam a estimular o hábito da leitura, vivenciar ambientes letrados e influenciar positivamente no
processo de aquisição da leitura e da escrita. Dessa forma, favorece a formação de seres pensantes, críticos,
criativos e reflexivos.
1° bimestre – Brasília em figurinhas. Autora: Alessandra Pontes Roscoe. Editora: Franco
2° bimestre - A vizinha antipática que sabia Matemática. Autora: Eliana Martins. Editora: Melhoramentos.
3° bimestre – Foi assim que me tornei um escritor. Autor: Jonas Ribeiro. Editora: Elementar.
4° bimestre – A caligrafia de dona Sofia. Autor: André Neves. Editora: Paulinas
Observação: no início do ano, serão pedidos 3 (três) livros diferentes por aluno para a realização do projeto “Caixa
Literária”.
Observações:
Todo o material deverá ser identificado, inclusive o uniforme. Identificar, na capa externa da agenda, dos cadernos e dos livros, com nome
completo do aluno, ano/turma.
Serão solicitados, ao longo do ano, os materiais específicos para desenvolver as atividades culinárias e outras referentes aos projetos
pedagógicos.
É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a necessidade de cada aluno.
**O uniforme, a agenda, o avental, o chapéu de chef, o jaleco e a bolsa para o projeto literário são de uso obrigatório e serão vendidos no
Armazém escolar.
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