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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2019 

 

 

INÍCIO DAS AULAS: Dia 31/01/2019 (quinta-feira) às 13h 

 

REUNIÃO DE PAIS: 20/02/2019, quarta-feira, às 20h, no auditório 

ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR: 1º dia de aula. 

AGENDA: Será distribuída no início das aulas. 

 

MATERIAL 

 

Todos os materiais relacionados abaixo precisam ser identificados com nome completo e ano: 

 4 cadernos universitários brochurão – capa dura (48 folhas) para Ciências, História/ 

Geografia, Inglês e Ensino Religioso.  

 2 cadernos universitários brochurão – capa dura (96 folhas) para Matemática e Língua 

Portuguesa 

Obs.: Os alunos poderão utilizar o mesmo do 3º ano de 2018. 
 2 pastas “Clear Book Yes” BD 20s (para atividades e produção de texto) 

 1 pasta plástica com elástico – A4 (para lição de casa) 

 2 blocos de folha pautada (adquirir na gráfica do Colégio) 

 1 bloco de folha sem pauta (adquirir na gráfica do Colégio) 

 

Obs.: AS PÁGINAS DOS CADERNOS NÃO DEVEM CONTER ILUSTRAÇÕES. 

 

 1 estojo com: 

 3 lápis grafite – “Faber Castell” 

 1 caixa de lápis de cor “Faber Castell” (12 cores) 

 2 canetas marca-texto “Pilot Lumi Color 200” (1 amarela e 1 verde) 

 1 caneta hidrográfica “Stabilo Point” preta 0,4 mm 

 1 borracha TK Plast “Faber Castell” (branca) 

 1 apontador com depósito 

 1 tubo de cola – bastão – grande “Pritt” 

 1 tesoura sem ponta “Mundial” (com o nome gravado) 

 1 régua – 30 cm – transparente – acrílica  

 1 régua – 15 cm – transparente – acrílica  

 

Obs.: OS ITENS DO ESTOJO DEVERÃO SER REPOSTOS QUANDO NECESSÁRIO. 

 

Obs.: Quando houver citação de alguma marca específica para determinado tipo de material trata-se 

de uma recomendação de caráter técnico, durabilidade e ou qualidade. Isto não significa imposição 

ou obrigatoriedade na compra da marca indicada. 

 

Arte 

 1 camiseta de adulto, usada, para atividades artísticas 

Música 

 Flauta Doce- Yamaha- Barroca 

 1 pasta Clear Book Yes BD 10s 
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LIVROS 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 

TORERO, Roberto. Naná descobre o céu. Companhia das Letrinhas, 2016. 

ISBN: 9788574067612 

 

INGLÊS 

 
MORALES, José Luis. Our discovery Island: student book (Level 4). Pearson, 2012. 

ISBN: 9788588318038 

 
IMPORTANTE: O colégio não tem como prática sugerir livrarias para a compra dos livros, 
no entanto, para facilitar a aquisição e o barateamento do material de inglês, a escola 
entrou em contato com a distribuidora Disal, que ofereceu um desconto de 12% nas 
compras feitas exclusivamente pelo site indicado abaixo. Além do desconto, o frete é grátis. 
Basta entrar no site http://disal.com.br/rainhadapaz e selecionar os produtos. A compra 
deverá ser feita até dia 25/01/2019 para que o desconto seja garantido. 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
BARBIERI, Stela. Simbá, o marujo. SESI, 2017.  

ISBN: 9788550402505 

 

 
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Pequeno dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa. Moderna, 2015.  

ISBN: 9788516101473 

 

http://www.livrariacultura.com.br/r/search/track?url=http://www.livrariacultura.com.br/p/pequeno-dicionario-houaiss-da-lingua-portuguesa-46097776&query=&ref=46097776&_=0.8976457629123613
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MATEMÁTICA 

 
IMENES, Luiz Márcio; LELLIS, Marcelo; MILANI, Estela. Presente Matemática, 4ºano. 4. ed. 

Moderna, 2015. (Projeto Presente) 

ISBN: 9788516097653 

Obs.: Não adotaremos o Caderno de Atividades. 

 

 

Obs.: No decorrer do ano letivo, serão feitas outras solicitações de compra de livros literários e 

paradidáticos. 

 

 

O UNIFORME DO COLÉGIO DEVERÁ SER ADQUIRIDO NAS SEGUINTES LOJAS: 

 

 

AMANINE – Rua João Fraissat, 127 – Vila Romana – Fone: 3865-7512 

 

MALHAS FLAMIR – Rua Padre Carvalho, 524 – Pinheiros – Fone: 3812-1911 

 

Obs.: O uniforme deverá ser identificado com o nome e ano do aluno. 

 

 

CONDUÇÃO ESCOLAR 

 

Comunicamos que o colégio não possui ônibus e nenhum vínculo com as empresas de transporte 

escolar. 

Na secretaria e na portaria do Colégio, poderão ser encontrados os nomes das empresas que têm 

atendido nossas famílias nos últimos anos. 

Optando-se por alguma dessas empresas, cabe ao responsável pelo transporte comunicar à tesouraria 

do colégio o nome do aluno que será atendido, assim como o do acompanhante do veículo para que 

os funcionários da escola possam controlar a entrada e saída dos alunos. 

A avaliação da eficiência desse tipo de serviço fica a cargo da família. 

 

 

 

 


