LISTA DE MATERIAIS 2021
4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
Início das atividades escolares: Dia 17/02/2021
A reunião de Pais/Responsáveis será divulgada na primeira semana de aula.
Uso obrigatório do uniforme completo, diariamente, desde o início do ano letivo.
Uniformes devem ser identificados com o nome do aluno com tinta para tecido, caneta permanente ou bordado.
Cadernos, pastas e demais materiais escolares devem apresentar etiqueta frontal com nome completo do aluno,
antes de serem entregues à professora.
É importante que os cadernos tenham o número de folhas solicitado, favorecendo uma melhor conservação e
menor peso na mochila.
MATERIAIS QUE O ESTUDANTE DEVERÁ MANTER DIARIAMENTE EM SUA MOCHILA:















01 caixa organizadora ( 4,3L)
01 cadernos tipo universitário com 96 folhas (aula e tema);
01 caderno pequeno com 50 folhas (inglês);
01 estojo pequeno;
01 tesoura pequena sem ponta;
01 caneta marca texto;
02 lápis pretos nº 2;
01 apontador;
02 borrachas;
01 normógrafo;
01 tubo de cola bastão;
01 régua de 30cm;
01 estojo de hidrocor ponta fina (12 cores);
01 caixa de lápis de cor (12 cores);

MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA, POIS SERÃO
MANTIDOS EM SALA DE AULA:














01 caixa organizadora (4,3L);
01 pacote de folha de desenho 180g (tamanho A3);
01 pacote de colorset 150g (tamanho A4);
01 pacote de folhas pautadas;
01 chapa de E.V.A (liso);
01 caixa de massa de modelar (12 cores);
01 pote plástico pequeno para guardar a massinha de modelar;
01 caixa de cola colorida (6 cores);
01 caixa de tinta guache (6 cores);
01 pincel nº14;
01 pincel nº 06;
01 jaleco manga longa para uso do laboratório de Ciências (cor: BRANCO);
01 jogo pedagógico*
*Obs.: O jogo pedagógico é opcional, porém, contribui para o desenvolvimento das atividades da faixa etária.

LIVRO DIDÁTICO
INGLÊS


Kid's Box Level 3 Student's Book American English 2nd Edition - Cambridge University Press –



Kid's Box Level 3 Workbook with Online Resources American English 2nd Edition - Cambridge University
Press –

Projeto Educacional UNOi
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Arte
- História
- Geografia
- Ciências
- Trajeto i
- Aprender a Pensar
- Aprender a Filosofar
- Aprender a Ser
- Turing

cod-serie

it-codigo

desc-item

4º ano EF1

472311694

UNOI 4EF B1* U34

4º ano EF1

472311286

UNOI 4EF B2* U12

4º ano EF1

472311708

UNOI 4EF B3* U34

4º ano EF1

472311300

UNOI 4EF B4* U12

*Os materiais estão divididos em 4 módulos (4 caixas: B1, B2, B3 e B4), no ato da aquisição dos livros todos os
módulos serão entregues.

No dia 23/02/2021, os estudantes deverão levar à escola apenas o módulo B1 (Língua Portuguesa,
Matemática, Arte, História, Geografia, Ciências, Trajetoi e Aprender a Pensar, Aprender a Filosofar e Aprender
a Ser), pois serão utilizados a partir dessa data.

Os módulos B2, B3 e B4 permanecerão em casa e serão solicitados sempre que o módulo anterior for concluído.
Os livros estarão disponíveis para a aquisição na Loja de Uniformes do Colégio (La Salle Store) a partir do mês de
janeiro.
LIVRO PARADIDÁTICO
O(s) livro(s) paradidático(s) será(ão) indicado(s) pela professora na primeira reunião de pais.
MATERIAL DIDÁTICO
01 Minidicionário da Língua Portuguesa (preferencialmente Aurélio, Michaelis ou Silveira Bueno).
Música
01 Flauta doce Soprano Germânica;
01 Escaleta Pianica de 32 teclas.

