LISTA DE MATERIAL
4º ANO - 2019
Material que deverá ser entregue à professora no primeiro dia de aula, 30/01/2019
Livros
Projeto Presente – Língua Portuguesa – 4.ed. – 4º ano – Débora Vaz, Elody Nunes Moraes, Rosângela Veliago.
Editora Moderna – Livro – ISBN: 9788516097479 e Caderno de atividades – ISBN: 9788516097493
Ligados.com – Matemática – 4º ano – Daniela Padovan e Priscila Monteiro – Editora Saraiva – ISBN:
9788502630260
Bright Ideas – Class book 3 – Editora Oxford University Press – ISBN: 9780194111027
Mini Aurélio – O Minidicionário da Língua Portuguesa – Aurélio Buarque de Holanda Ferreira – Ed. Positivo
– ISBN: 9788538542407
Meu 1º Atlas – IBGE – 4ª edição (adquirir no IBGE, Rua Urussuí, 93 – térreo – Itaim Bibi) – ISBN:
9788524042737
Dois meninos de Kakuma – Marie Ange Bordas – Editora Pulo do Gato – ISBN: 9788595760066
Mandela: o africano de todas as cores – Alain Serres – Editora Pequena Zahar – ISBN: 9788566642322
Aladdin and the Magic Lamp – ELi Readers – ISBN 9788853607676
Cadernos
1 caderno pautado universitário de 96 folhas – capa dura (Caderno de atividades) sem desenhos nas linhas
1 caderno brochura pequeno de 48 folhas – capa dura (Inglês)
Pastas
2 pastas finas, com elástico, de PVC transparente (Atividades e Lição de casa)
1 pasta (medida 24 cm x 35,5 cm) com ferragem (Avaliação) azul. Sugestão: CLIP FILE
1 pasta – 20s verde (Inglês). Sugestão: Clear Book BD
1 pasta – 20s transparente (Música). Sugestão: Clear Book BD
1 pasta – 50s (Produção de texto) amarela. Sugestão: Clear Book BD
Diversos
1 jogo de canetas hidrográficas finas de 12 cores. Sugestão: Faber Castell
1 caixa de lápis de cor de 24 cores. Sugestão: Faber Castell
1 estojo contendo: 3 lápis grafites nº 2, 1 lapiseira 0,9, 1 borracha Faber Castell Vinil, apontador com
depósito, uma caneta verde e uma azul esferográfica (BIC), 1 caneta marca-texto, 1 régua de 15 cm
transparente de acrílico.
1 tesoura (sem ponta com o nome gravado). Sugestão: Mundial
3 tubos pequenos de cola bastão. Sugestão: Pritt
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1 calculadora simples (com as funções M+, M–, MRC, √ , %, CE separada do ON)
1 prancheta – A4 ou ofício
1 pen drive simples. Sugestão: Twist Multilaser de 8gb
Material para aula de Arte
1 pacote de papel sulfite A4 (100 folhas)
1 lápis grafite 2B
1 caneta preta – Pilot Marcador para Retroprojetor – tinta permanente – ponta média – 2mm
1 caneta preta – ponta porosa – ponta média – tinta indelével em papel 1mm. Sugestão: Faber Castell
1 borracha branca – (TKPLAST VINIL – 42x21x11 mm). Sugestão: Faber Castell
Agenda, apostilas, bloco de papel timbrado e colete para educação física deverão ser adquiridos no
webclasses, após o início do ano letivo. Para realizar a compra, acesse o webclasses. Será aberta uma página
com usuário e senha. Se for o primeiro acesso, é necessário digitar o CPF nos dois campos. Ao acessar o
sistema, clique no SHOP e localize o ano que seu filho está cursando e a identificação do material. O
pagamento poderá ser realizado via cartão de crédito ou por boleto bancário. Para mais informações, falar
com Paula Jacob ou Emerson Visentainer pelos telefones 3165.2773/2778 ou pelo e-mail:
atividadesextras@gracinha.g12.br
Atenção:
➢ trazer todo o material no 1º dia de aula;
➢ os livros devem ser encapados com plástico grosso transparente ou contact e etiquetados na capa;
➢ todos os materiais devem vir etiquetados com o nome do aluno;
➢ para evitar excesso de peso na mochila, pedimos que respeitem os itens indicados na lista;
➢ durante o ano, serão pedidos livros de leitura e, excepcionalmente, algum material para trabalhos
diversos;
➢ todo material deve ser reposto sempre que necessário.
O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NAS SAÍDAS PARA VISITAS E
ESTUDOS DO MEIO.
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