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MATERIAIS DIVERSOS        
• 1 agenda escolar (será entregue em sala de aula)    
• 1 estojo        
• 1 caixa de lápis de cor (12 cores)  
• 1 estojo de canetas hidrográficas (12 cores)      
• 4 lápis grafite preto Sextavado 2B (Faber Castell Ecolápis 9000 ou similar)  
• 2 canetas esferográficas azuis ou pretas indelével      
• 1 caneta esferográfica verde      
• 1 caneta marca-texto obrigatoriamente amarela      
• 1 borracha macia   
• 1 apontador com reservatório       
• 1 régua plástica transparente com 15cm     
• 1 régua plástica transparente com 30cm     
• 3 colas em bastão 20g         
• 1 tesoura escolar (com o nome gravado no metal) de ponta arredondada  
• 1 pasta catálogo com 40 sacos plásticos (Clear Book ou similar) para 

atividades, provas e produções de texto       
• 1 pasta plastificada de qualquer cor, com elástico, para comunicados em geral 
• 1 pasta vermelha de 40mm para Espanhol     
• 1 pasta amarela com 30 sacos plásticos (Clear Book BD-10S ou similar) para 

Espanhol  
• 1 pasta polipasta azul de 20mm para Inglês     
• 1 pasta vermelha com ferragem com 10 sacos plásticos para Música   
• flauta doce soprano de sistema germânico, marca Yamaha, branca, com o 

nome gravado na flauta e na capa, para Música  
• 1 garrafa “squeeze” (uso obrigatório) com ventosa 
• 1 par de fones de ouvido para computador (headset, com tira ajustável) 

identificado com o nome do aluno (o mesmo utilizado no 3º ano) e dentro de 
um saco de tecido ou plástico com fecho. 

• 5 sacos plásticos com fecho hermético nº 7 (20x14cm) 
• 5 sacos plásticos com fecho hermético nº 4 (12x8,5cm) 
 
LÍNGUA PORTUGUESA        
• 1 caderno com espiral verde (elaborado pelo Colégio) com 50 fls. (à venda 

na papelaria)     
• 2 gibis      
• 2 livros de leitura (que não foram trabalhados em anos anteriores), adequados 

à idade para formar a biblioteca de classe 
 
LIVROS 
Projeto Presente. Língua Portuguesa 4 (4ª edição)   
Autores: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e Rosângela Veliago  
Editora: Moderna   
I.S.B.N.: 978851609747-9   
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Quem matou o saci? 
Autor: Alexandre de Castro Gomes 
Editora: Escarlate 
I.S.B.N.: 9788583820543 
 
Dicionário Míni Houaiss (adaptado à nova reforma ortográfica)   
Autores: Antonio Houaiss, Mauro de Salles Villar e Francisco Manoel de  Mello 
Franco 
Editora: Objetiva   
I.S.B.N.: 9788516101473  
(o mesmo utilizado no 3º ano) 
 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA        
• 1 caderno com espiral amarelo (elaborado pelo Colégio) com 80 fls. (à venda 

na papelaria)     
 
LIVROS 
Projeto Buriti Plus – História 4 (1ª edição) 
Editora: Moderna 
I.S.B.N.: 978-85-16-11307-0 
 
Projeto Buriti Plus – Geografia 4 (1ª edição)  
Editora: Moderna 
I.S.B.N.: 978-85-16-11299-8 
           
Geoatlas (última edição)  
Autora: Maria Elena Simielli   
Editora: Ática   
I.S.B.N.: 978 850 815 8119   
           
MATEMÁTICA        
• 1 caderno com espiral vermelho (elaborado pelo Colégio) com 120 fls. (à 

venda na papelaria)     
 
LIVRO 
Ligamundo – 4º ano – 1ª edição   
Autora: Eliane Reame  
Editora: Saraiva   
I.S.B.N.: 978-85-472-3467-6 
        
CIÊNCIAS        
• 1 caderno com espiral azul (elaborado pelo Colégio) com 50 fls. (à venda na 

papelaria)     
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LIVRO 
Crescer – Ciências 4º ano 
Autora: Katia Mantovani 
Editora: Brasil 
I.S.B.N. 978-85-10-06796-6 
 
ARTE  
Dada à especificidade da disciplina, será cobrada uma taxa anual do material de 
uso coletivo, a ser utilizado no decorrer do ano letivo, no valor de R$ 61,35 
(sessenta e um reais e trinta e cinco centavos). Essa taxa será cobrada via boleto 
bancário. A relação desse material está disponível na secretaria, caso deseje 
adquiri-lo individualmente. 
          
LÍNGUA ESPANHOLA 
• 1 caderno com espiral transparente (elaborado pelo Colégio) com 50 fls. (à 

venda na papelaria)     
 
LIVROS  
"Clan 7 con ¡Hola, amigos! – nivel 3                            
Autores: Imaculada Gago, Maria del Mar Garrido, María del Rosario Rodríguez 
e Pilar Valero 
Editora: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-84-9848-608-7 
 
"Clan 7 con ¡Hola, amigos! – nivel 3                            
“Cuaderno de actividades” 
Autores: Imaculada Gago, Maria del Mar Garrido, María del Rosario Rodríguez 
e Pilar Valero 
Editora: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-84-9848-609-4 
           
"Princesas Dragón 1: El misterio del huevo dorado"   
Editora: SM 
I.S.B.N.: 978-84-675-9054-8   
 
LÍNGUA INGLESA        
• 1 caderno com espiral preto (elaborado pelo Colégio) com 50 fls. (à venda 

na papelaria)     
 
LIVROS 
Young Explores 2 – Classbook 
Editora: Oxford 
I.S.B.N.: 9780194027625 
 
Young Explores 2 - Workbook with online practice   
Editora: Oxford   
I.S.B.N.: 9780194026468 
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MÚSICA 
LIVRO 
Sopro Novo Yamaha 
Caderno de flauta doce soprano com CD 
Editora: Irmãos Vitale 
Editores Brasil/Yamaha 
I.S.B.N.: 9788574072067 
   
Notas:         

1. Todo o material em bom estado poderá ser reaproveitado. 
2. Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente (contact, 

encap ou similar). 
3. Todos os cadernos e pastas deverão ser etiquetados com o nome do 

aluno, ano e disciplina. 
4. Identificar cada lápis, caneta, canetinhas, régua, borracha, cola, estojo, 

etc. com caneta de retroprojetor.  
5. Etiqueta (modelo):  

 
 
 
 
 
 
 
 
        

6. Material de higiene:  escova de dentes com porta-escova (com nome) e 
tubo de creme dental. 

7. Solicitaremos a reposição do material sempre que necessário. 
8. O valor do material de Arte, da agenda e do material elaborado pela 

equipe de professores do Colégio será cobrado via boleto bancário. 
 
Importante:  
A livraria e papelaria “Livro Fácil” fará a venda do material de 3 a 19/12/2018 ou 
a partir de 03/01/2019 em sua loja localizada dentro do Colégio, de segunda a 
quinta-feira, das 7:00h às 18:00h, e sexta-feira, das 7:00 às 16:00h, ou pelo site 
www.livrofacil.net. 
Telefone: 3779 1890 – E-mail: migueldecervantes@livrofacil.com 
 
A compra do material na “Livro Fácil” é facultativa.  
     

 

Nome: ................................................................. 

Ano: ....................... 

Disciplina: ........................................................... 

http://www.livrofacil.net/
mailto:migueldecervantes@livrofacil.com

