4º ano do Ensino Fundamental – 2018
Papéis, Folhas e Similares








02 pacotes de papel colorido, tipo Filipinho Color Cards 120 g/m²
06 sacos plásticos tamanho ofício
50 folhas pautadas
30 folhas de desenho A3
200 folhas A4 -75 g/m²
10 folhas papel vegetal

Cadernos



01 caderno grande de 96 folhas
01 caderno pequeno capa dura 48 folhas
para Filosofia

Material Básico:








01 estojo
02 lápis pretos nº 2
01 apontador com depósito
01 cola em bastão ou líquida
01 borracha
01 tesoura de ponta redonda






02 canetas esferográficas, azul e preta (ponta fina)
01 corretivo líquido e/ou fita
01 régua de 30 cm
01 caneta marca texto

Obs: Alunos canhotos devem adquirir a tesoura anatômica
para canhotos.

Pastas:
 01 pasta plástica tamanho ofício com abas para trabalhos

Material Especial:





01 caixa de lápis de cor
01 estojo de canetas hidrocor, ponta fina
02 gibis e 1 livro de literatura infantil de acordo com a faixa
etária
01 jogo de tabuleiro ou cartas de acordo com a faixa etária

Material de Arte
Ao longo do ano serão solicitados materiais específicos
para a realização das atividades nesta área.

Matemática
 Livro: Matemática 4º ano (somente o livro - texto)
Editora: Moderna
Autores: Ênio Silveira / Cláudio Marques

Língua Inglesa
 Livro: Orbit 4
Editora: Richmond / Moderna
1 caderno pequeno
Língua Portuguesa
 Livro: Aprender Juntos Português - 4º Ano
Autor: Adson Vasconcelos
Editora: SM

Dicionário da Língua Portuguesa:
 Minidicionário da Língua Portuguesa
Revisado conforme a nova ortografia
Autor: Silveira Bueno
Editora: FTD
Livros de Literatura:
1º Trimestre:
 Livro: O que Fazer? Falando de convivência
Autoras: Liliana Iacocca e Michele Iacocca
Editora: Ática
OBS: Durante o ano letivo serão solicitados mais 2 livros
para leitura obrigatória.
Ciências
 Livro: Porta Aberta - 4
Autoras: Angela Gil, Sueli Fanizzi
Editora: FTD
História
 Livro: Buriti / História – 4
Edição 4 2017
Autor: Obra Coletiva Editora: Moderna
Geografia
Livro: Buriti / Geografia – 4 Edição 4 2017
Autor: Obra Coletiva Editora: Moderna
ENSINO RELIGIOSO
 Livro: Crescer com Alegria e Fé - 4
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda
Editora: FTD

Material do Contraturno no verso da folha

Rua: Felipe de Oliveira, 448 – Fone: (51) 3316-1000
Porto Alegre/RS – www.colegiosantacecilia.com.br

Material Especial para alunos do Contraturno
100 folhas de papel desenho A4 / 120 g/m²
1 pacote de papel Color Set /A4 – 150g/m² / (sugerimos Credeal)
1 pacote de folhas de E.V.A – tamanho A4 / (sugerimos Kreateva)
1 caneta Marcador permanente (sugerimos Pilot)
2 caixas de massa de modelar (sugerimos Faber Castell)
1 caixa contendo 6 cores de Têmpera Guache
1 caixa de cola colorida – 6 cores (sugerimos Acrilex)
2 tubos de cola glitter
1 caixa de giz de cera – 12 cores
1 tubo de cola branca – 110 gr (sugerimos Scoth ou Acrilex)
1 pincel chato nº 12
30 palitos de picolé sem cor
1 jogo de carta ou jogo pedagógico resistente e apropriado para a faixa etária
1 necessaire contendo material de higiene (1 toalhinha de mão, escova e pasta dental/ pente ou escova de cabelo/
borrachinhas e presilhas para o cabelo das meninas)
1 camiseta usada para pintura tamanho M ou G manga curta (adulto) identificada
3 encartes de supermercado
3 gibis
2 revistas usadas sugerimos: Claudia, Capricho ou Caras
2 livros de literatura usados para a bibliotequinha da sala de aula
1 revista Recreio ou revista de palavras cruzadas.
3 envelopes pardos
1 pasta com 50 plásticos tamanho ofício
1 pote de tinta acrílica (250 ml) decorativa-sugerimos Decorfix

OBS: Os livros deverão ser etiquetados com o nome completo e turma.
I N F O R M A Ç Õ E S

I M P O R T A N T E S:

O uniforme escolar é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Início das aulas da Ed. Infantil,
Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio: 15/02/ 2018.



O material escolar será recebido após agendamento da professora com a família.
Cores, tamanhos e outros atributos dos materiais que não tenham sido citados nesta lista serão combinados na
reunião de abertura do ano letivo.



Ao longo do ano serão solicitados materiais especiais como: argila, sucatas, papéis cartolina, laminado e outros
conforme necessidades dos trabalhos desenvolvidos.



Ao longo do ano poderão ser solicitados livros de literatura ou paradidáticos, além dos citados nesta lista, conforme
interesse e necessidade dos trabalhos desenvolvidos.



A agenda escolar Vicentina deve estar presente no material do estudante diariamente.



Informações referentes às datas de reuniões de abertura do ano letivo e outras importantes sobre o funcionamento
escolar encontram-se no caderno do aluno recebido no ato da matrícula.



OBS: Comunicamos que a Feira de Livros Didáticos ocorrerá nos dias 19 e 20 de
fevereiro no Colégio Vicentino Santa Cecília, no horário das 8h às 18h.
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