LISTA DE MATERIAL 2017 - 4º ANO
Senhores pais, bem-vindos a 2017.
Com o objetivo de garantir, sempre, um ensino de qualidade, aliado ao prazer de aprender, explorar e ampliar
o potencial dos alunos, relacionamos abaixo alguns materiais a serem utilizados em aula durante o ano letivo.
MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NO PRIMEIRO DIA DE AULA:










1 Caderno personalizado de Pesquisa e Experimentos a ser adquirido na escola;
1 Caderno de desenho A3 a ser adquirido na escola (pode ser o mesmo do ano anterior);
300 folhas de papel sulfite A4 210 x 297 75g./m2 - branco;
1 Bloco de papel para desenho tamanho A4;
1 Bloco de papel para desenho tamanho A4 colorido gramatura 80g./m2;
1 Bloco de papel para desenho tamanho A3 de gramatura 140 g./m2;
1 Pasta catálogo de plástico azul com 50 envelopes plásticos - Tamanho ofício (Pasta de avaliação);
1 Pasta catálogo de plástico transparente com 30 envelopes plásticos - Tamanho ofício (Pasta de atividades e
textos (Inglês e Português);
1 Pasta de elástico azul (deixar na mochila durante o ano para organizar folhas avulsas).
PERMANECER NA MOCHILA:








1 Agenda escolar (com 1 folha por dia);
1 Caderno capa dura espiral, grande, com 96 folhas;
1 Caderno brochura grande para Inglês;
1 Régua 30 cm transparente;
1 Calculadora.
Estojo com material de uso diário:
o 1 Cola bastão pequena;
o 1 Tesoura sem ponta;
o 2 Lápis grafite pretos nº 2;
o 2 Borrachas macia;
o 1 Apontador com depósito;
o 3 Canetas marca texto (amarela, laranja e verde);
o 1 Caixa de lápis de cor - 12 cores;
o 1 Jogo de caneta hidrocor de 12 cores.
OBSERVAÇÕES:
 De acordo com o trabalho realizado nas aulas de Arte, poderão ser solicitados outros materiais
durante o ano letivo;
 Todo material deverá ser identificado pelos pais com o nome do aluno. A escola não se
responsabilizará por materiais que forem enviados sem identificação;
 Para o 4º ano não será permitido o uso de fichário em substituição ao caderno. Não recomendável o
uso de caderno com folhas picotáveis;
 Os materiais de uso diário devem ser repostos no decorrer do ano letivo.

Parceria: Possuímos parceria com a Papelaria SARTEC (www.sartecpapelaria.com.br), TANBY (www.tanby.com.br) e
Saraiva (www.saraiva.com.brr/moppe)

LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS 2017 – 4º ANO
Título

Autor

Língua Portuguesa – Projeto Presente - 4º ano

Editora

Débora Vaz / Elody Moraes e Rosângela Veliago Moderna

Matemática – Ligados.com - 4º ano

Daniela Padovan e Ivonildes Milan

Saraiva

Geografia – Projeto Presente – 4º ano

Neuza Sanchez Guelli e Cíntia Nigro

Moderna

História – Projeto Presente – 4º ano

Ricardo Dreguer e Cássia Marconi

Moderna

BIG ENGLISH 3 - Student Book w/ MyLabEnglish - VL 3

Mario Herrera e Christopher Sol Cruz

Pearson

 Licença de uso da Plataforma MATIFIC (https://www.matific.com/bra/pt-br/about): Em 2016 fizemos uso
da plataforma Matific com os alunos de forma experimental e gratuita. A avaliação foi positiva e daremos
continuidade em 2017, porém a empresa passou a exigir uma licença por aluno, a qual tem um custo
anual. Para 2017, a Moppe irá custear o valor integralmente e não fará o repasse aos responsáveis.

LISTA DE LIVROS PARADIDÁTICOS 2017 – 4º ANO
Título

Autor

Editora

Eva Furnani

Moderna

Lilia Moritz Schwarcz

Companhia das Letrinhas

3. O Saci

Monteiro Lobato

Globo

4. ALADDIN AND THE MAGIC LAMP - HUB YOUNG
READERS - LEVEL 1

Jane Cadwallader

HUB EDITORIAL

1. Os Problemas da Família Gongonzola
2. Uma Amizade (Im)Possível

Os livros acima devem ficar em casa, exceto o livro “Os Problemas da Família Gorgonzola”. Avisaremos com
antecedência o momento de trazer para a escola.

Parceria de livros: Possuímos parceria com as seguintes empresas:
SARAIVA Center Vale (12) 3519-4480 - centervaleescolar@saraiva.com.br / www.saraiva.com.br/moppe
DISK LIVROS: (12) 3931-6935 / MAXSIGMA Shopping Colinas (12) 3942-5324

