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ARTE (USO INDIVIDUAL) 
01 Pasta polionda azul (tipo maleta)  
01 avental para pintura; 
01 toalhinha de mão; 
01 tela de 30x30; 
01 Caderno/Bloco desenho A4 branco 140g Meu Primeiro 
Canson BL 40 FL.(etiquetado);  
01 Estojo Com 12 Cores - Tinta Aquarela em Pastilha 
(etiquetado);  
01 bloco Canson A4 140g/m2- branco  
01 Tinta plástica 37ml - cor verde; 
01 pincel (achatado) n° 08; 
01 cola glitter 35g. 
 
CIÊNCIAS 
ROCHA, Robson. 
APRENDER JUNTOS 4 – CIÊNCIAS – 4º ANO,  
Editora: SM – 7ª Ed. 
ISBN: 978.6557.442.623/ Ano 2021 
 
GEOGRAFIA 
SILVIA, Leda Leonardo da. 
APRENDER JUNTOS GEOGRAFIA – 4º ANO  
7ª Edição / Editora: SM 
ISBN: 978.65.5744.272-2 / Ano: 2021 
 
HISTÓRIA 
LUNGOV, Mônica. 
APRENDER JUNTOS HISTÓRIA – 4º ANO  
7ª Edição / Editora: SM 
ISBN: 978.65.5744.267-8 / Ano: 2021 
 
ENSINO RELIGIOSO        
Org. SM 
SEMEAR JUNTOS, 4: ensino religioso 
2ª Edição / Editora: SM 
ISBN: 978.65.5744.019-3 / Ano: 2020 
 
INGLÊS 
Cambridge:  
Power Up Level 3 Pupil's Book 
9781108413794 
Power Up Level 3 Activity Book with Online Resources and 
Home Booklet 
9781108430074 

 
 
 
 
GRAMÁTICA 
GIACOMOZZI, Gilio.  
DESCOBRINDO A GRAMÁTICA: volume 4 
2ª Edição. / Editora: FTD 
ISBN: 978.65.5742.280-9 
 
MATEMÁTICA 
GIOVANNI, José Ruy. 
A CONQUISTA DA MATEMÁTICA 4. 
1ª Edição. / Editora: FTD 
ISBN: 790.84.3930.443-6  /Ano: 2021 
 
PRODUÇÃO TEXTUAL/PROJETO LITERÁRIO 
1 pasta catálogo para produção textual com 30 plásticos 
 
OUTROS MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 
01 caderno grande para Português (brochura capa dura – 96 
fls); 
01 caderno grande para Matemática (brochura capa dura – 96 
fls);  
01 caderno grande para História (brochura capa dura – 48 fls ); 
1 caderno grande para Geografia (brochura capa dura – 48 fls ); 
01 caderno grande para Ciências (brochura capa dura – 48 fls ); 
01 resma de papel chamequinho (100unid); 
02 lápis de escrever ou lapiseira; 
01 apontador com recipiente; 
01 borracha branca macia; 
01 caixa de lápis de cor (12 cores); 
01 cx de hidrocor (12 cores); 
01 régua com 15 cm (para ficar dentro do estojo) de silicone; 
01 tubo de cola bastão; 
01 tesoura sem ponta; 
01 pasta fina de elástico de plástico; 
01 marcador de texto; 
01 bloco Canson A4; 
02 pacotes de Color set. 
  
COMPRA DE LIVROS – LOJAS VIRTUAIS 
Para compras SM Direto, acesse o portal por meio do link: 
https://www.smdireto.com.br e inclua o voucher: 41004F19; 
Para compras FTD, acesse o portal por meio do link: 
https://compre.ftd.com.br  e utilize o código da escola 17476. 

https://www.smdireto.com.br/
https://compre.ftd.com.br/


   
 

 
 
 
 
COMPRA DE LIVROS – COLÉGIO ABEL 
•   Para compras Cambridge, os livros serão comercializados no 
Colégio La Salle Abel, por Plantão de Vendas, na portaria da Rua 
Mário Alves entre os dias 02/01/2023 e 31/01/2023. 
 
ITENS PESSOAIS 
Recomendável uso de lancheira térmica, para transportar o 
lanche diário; 
Obrigatório o uso de garrafa térmica, para beber água. 
 
OBSERVAÇÕES 
•   OS LIVROS PARADIDÁTICOS QUE FOREM NECESSÁRIOS NO 
DECORRER DOS PROJETOS, SERÃO SOLICITADOS 
POSTERIORMENTE AOS RESPONSÁVEIS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
•   Solicitamos que mantenham os cadernos com as quantidades 
de folhas indicadas, para prevenir o aumento de peso nas 
mochilas. 
•   Todos os livros e cadernos deverão ser encapados com 
plástico transparente (incolor), e etiquetas sob o plástico; 
•   Todos os itens deverão estar identificados com o nome do 
estudante (não há necessidade de inserir a turma).  
•   Não é indicado o uso de lapiseira para estudantes da 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 
•   Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para 
realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos para 
projetos pedagógicos, livros de literatura, revistas, rótulos, 
embalagens e taxas para eventos culturais e atividades externas. 
 
ENTREGA DE MATERIAIS 
Os materiais deverão ser entregues pelo (a) estudante à 
professora, após o início das aulas, conforme organização que 
será enviada no 1º dia de aula.

 
 
UNIFORME ESCOLAR 
Recomenda-se que todo o uniforme seja identificado com o nome do estudante, conforme Manual da Família (incluindo as roupas 
reservas). O tênis deverá ser nas cores preta, branca ou azul-marinho e sem detalhes coloridos e as meias deverão seguir o mesmo 
padrão. 
Orientações: https://bit.ly/ManualdeUniforme  
Pontos de venda autorizados: 
•  Papelaria Enfoque 
•  Papelaria e Livraria Santa Rosa  
Loja online: www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle 
 
INÍCIO DAS AULAS 
• Estudantes novos com responsável (is): 03 de fevereiro, conforme programação, que será divulgada em janeiro, nas redes sociais 
oficiais e site do colégio; 
• Todos os estudantes: 06 de fevereiro de 2023. 
 
REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS 
A primeira reunião com os responsáveis dos estudantes do 2º ao 5° ano acontecerá no dia 04/02/2023, sábado, conforme previsto 
em calendário escolar. 
Local: entrada pela portaria da Mário Alves, salas de aula das turmas do Ensino Fundamental. 
Horários: 09h30 (turno matutino) / 11h (turno vespertino)  

https://bit.ly/ManualdeUniforme
http://www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle

	ARTE (USO INDIVIDUAL)

