INÍCIO DAS AULAS: Dia 01/02/2021 (segunda-feira)
MATERIAIS QUE DEVERÃO FICAR EM CASA PARA AS AULAS
REMOTAS

● 5 pastas “Clear Book Yes” BD 20s
● 1 caderno universitário brochurão – capa dura (96 folhas) - as páginas
do caderno não devem conter ilustrações
● 100 folhas de papel sulfite
● 1 bloco “Criativo Romitec”
● 1 bloco de papel canson – A4
● 1 bloco de papel quadriculado 1cm x 1cm.
● 2 pincéis: número 08 e número 12

1 estojo com:
● 2 lápis grafite – “Faber Castell”
● 1 caixa de lápis de cor “Faber Castell” (12 cores)
● 1 caixa de canetas hidrográficas – ponta fina (12 cores)
● 2 canetas marca-texto “Pilot Lumi Color 200” (1 amarela e 1 verde)
● 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.

LIVROS
HISTÓRIA E GEOGRAFIA

TORERO, Roberto. Naná descobre o céu. Companhia das
Letrinhas, 2016.
ISBN: 9788574067612

LÍNGUA PORTUGUESA

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio
Ilustrado. Positivo, 2008.
ISBN: 9788574728377
Obs.1: O mesmo utilizado no 3º ano de 2020.
Obs. 2: Alunos novos precisam adquirir.

SIERRA I FABRA, Jordi. As mil e uma noites: Scherazade
das crianças. Paulinas, 2013. (Clássicos do mundo)
ISBN: 9788535633863

MATEMÁTICA

IMENES, Luiz Márcio; LELLIS, Marcelo. Caderno de
atividades: Matemática, 4º ano. 5. ed. Moderna, 2019.
(Projeto Presente)
ISBN: 9788516120016
Obs.: CADERNO DE ATIVIDADES – APENAS.

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER TRAZIDOS PARA A ESCOLA
No primeiro dia de aula presencial, as crianças deverão trazer
um segundo estojo, com os mesmos itens indicados acima.
Esse material ficará na escola para a realização das atividades.
Nos dias das atividades presenciais, as crianças deverão trazer
para a escola uma mochila, contendo:
● lanche
● garrafinha de água
● duas máscaras para troca
● saquinho para armazenamento das máscaras usadas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

● É fundamental que os alunos possuam uma câmera com funcionamento
adequado para que possam participar das aulas remotas. É
imprescindível que tenham condições de abrir a câmera para assistir às
aulas.
● 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.
● Os livros paradidáticos adotados e/ou outros materiais utilizados pelos
diversos componentes curriculares serão indicados no decorrer do ano
letivo.
● Para informações sobre transporte escolar e compra de uniformes, favor
consultar o site do Colégio
http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html

