LISTA DE MATERIAL PARA 2019 – Ensino Fundamental – 4º

ano

A coleção didática composta pelo conjunto dos Cadernos de Atividades do Sistema
Objetivo de Ensino é o resultado de uma sólida experiência na elaboração de materiais didáticos e
em sua utilização efetiva em sala de aula. Esse material é criteriosamente elaborado por
coordenadores e professores que compõem nossa equipe pedagógica, profissionais com
comprovada formação, experiência na área educacional e atuantes em sala de aula. Isso torna
possível oferecer materiais didáticos com alto grau de aplicabilidade, na medida em que resultam
de um efetivo diálogo entre a teoria e a prática na elaboração das aulas e das propostas de
atividades.
Durante o ano letivo são distribuídos aos alunos:










2 Diários do aluno semestrais
4 cadernos bimestrais de Língua Portuguesa
4 cadernos bimestrais de Matemática
4 cadernos bimestrais de História e Geografia
4 cadernos bimestrais de Ciências
4 cadernos bimestrais de Inglês
2 cadernos semestrais de Música
1 pasta anual com pranchas de Artes Visuais
1 caderno pautado

Observações importantes
1) Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e o ano em que o aluno estudará.
2) O horário de aulas deve ser verificado diariamente, a fim de que o aluno traga para a escola
apenas o material necessário para as atividades do dia.
Caderno de Estudo Dirigido (elaborado pelos professores do Colégio Objetivo Júnior e
Infantil)
Material de Lógica (elaborado pelos professores do Colégio Objetivo Júnior e Infantil)
Material de Redação (elaborado pelos professores do Colégio Objetivo Júnior e Infantil)

I) Material de uso individual - (Levar apenas no início das aulas)















1 apontador com depósito
1 borracha
2 cadernos capa dura, grandes, com 96 folhas
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
1 caneta marca texto super gel
1 caneta retroprojetora (preta ou azul)
1 canetinha hidrocor (12 cores)
1 cola bastão
1 cola líquida branca
1 estojo
2 lápis pretos (nº 2)
1 pasta catálogo com 10 plásticos (preta)
1 régua 30 cm
1 tesoura com ponta redonda

II) Material para uso em classe



















1 caixa de clips
8 capas e contra capas para encadernação A4 transparente (frente e costa)
1 cola adesivo instantâneo – ultrarrápido – 20 gr
1 durex largo
2 E.V.A. (1 vermelho e 1 verde)
1 E.V.A. (estampado)
2 E.V.A. glitter (1 azul e 1 prata)
4 espirais para encadernação (grosso nº 17mm)
4 espirais para encadernação (pequeno nº 12 mm)
1fita dupla face
25 folhas de caderno único pautadas
500 folhas sulfite A4
200 folhas sulfite A4 (azul)
4 laços fáceis tamanho médio
1 refil de cola quente (fino)
1 refil de cola quente (grosso)
2 sacos de presentes 35 x 55
20 sacos plásticos grossos (tamanho ofício)

III) Para uso em aula de Arte (deverá ser entregue separadamente dos demais materiais)
 5 folhas de papel mágico
 1 pacote de envelope colorido 114 x 162 (com 10 envelopes em cada)
 1 pacote de folhas coloridas (creative paper)

IV) Para uo em aula de Informática
 1 pen drive

V) Para uso em aula de Inglês

 1 caderno pautado de 100 folhas

VI) Para uso em aula de Música
 1 flauta doce soprano Germânica Yamaha (identificada)
 1 pasta organizadora identificada com 15 plásticos (preta)

VII) Manter na mochila





1 dicionário de Português – Novo acordo ortográfico – autor Silveira Bueno – Ed. FTD
1 garrafa para água (de esporte)
1 toalha para lanche
1 toalha pequena (de esporte)

VIII) Para os alunos do Integral









1 caderno de desenho grande de capa dura
1 chinelo
1 nécessaire
1 pente ou escova de cabelo
3 sacos para guardar (roupa limpa, roupa suja e tênis/chinelo)
1 toalha de banho e mão
1 troca de roupa, sendo peças do uniforme
1 xampu, condicionador, sabonete e creme dental

IX) Livros para Leitura Bimestral
Os livros abaixo relacionados foram especialmente selecionados para atender ao perfil da
criança em cada faixa etária, pois eles funcionam como recursos valiosos no processo de formação
de leitores e escritores competentes. Proporcionam, ainda, uma aula prazerosa, rica em reflexões,
troca de idéias e experiências, oferecendo às crianças a percepção de diferentes aspectos da
realidade, ampliando seu universo pessoal e intelectual.
O aluno irá adquirir os livros por bimestre.

RELAÇÃO DOS LIVROS – 4º ano
1º Bimestre
 Livro 01: Os problemas da família Gorgonzola – Autora Eva Furnari – Editora Global
 Livro 02: A verdadeira história dos três porquinhos – Autor Jon Scieska – Editora
Companhia das Letrinhas
 Livro 03: Fantasma só faz buuu! – Autora Flávia Muniz – Editora Moderna
 Livro 04: O Talismã do Tibet – Autora Anna Flora – Editora FTD
2º Bimestre
 Livro 01: No meio da bicharada – Autor Ricardo Prado – Editora Moderna
 Livro 02: Fábulas de Jean de La Fontaine – Autor Lúcia Tulchinski – Ed. Scipione
 Livro 03: A pior hora do dia – Autora Iolanda Reys – Editora FTD
 Livro 04: O cachorro que sabia dar risadas – Autora Heloisa Prieto – Editora Ática
3º Bimestre
 Livro 01: Um detetive muito louco – Autor Nilton Tornero – Editora Moderna
 Livro 02: Carta Errante, Avó atrapalhada, Menina aniversariante – Autora Mirna
Pinsky – Editora FTD
 Livro 03: Felpo Filva – Autor Eva Furnari – Editora Moderna
 Livro 04: Davi ataca outra vez – Autora Ruth Rocha – Editora Salamandra
4º Bimestre
 Livro 01: A rebelião da pontuação – Autor Willian Tucci – Editora Scipione
 Livro 02: Marcelo, Marmelo, Martelo – Autora Ruth Rocha – Editora Salamandra
 Livro 03: A decisão do Campeonato – Autor Ruth Rocha – Editora Salamandra
 Livro 04: Sapo vira rei vira sapo – Autora Ruth Rocha – Editora Salamandra
 Contos Clássicos: Editora Scipione – Coleção Reencontro Infantil
Obs.: O Aluno deverá adquirir todos os livros durante o ano letivo. Não haverá rodízio.


Os livros a seguir serão obrigatórios nas aulas de Filosofia e Matemática
Livro: Empreendedorismo e Projeto de Vida – 4º ano – Autor: Leo Fraiman / Editora:
FTD.

 Livro: Tabuada – Volume 3 – Atividades com as quatro operações – Editora
Moderna – (ISBN 85-16-05208-7)

Observação: Os livros tem que ser originais. Não podem ser cópias.

X) Observações importantes
1. Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e o ano em que o aluno estudará.
2. Os itens que constam na lista de “Material Individual” deverão ser repostos sempre que
necessário.
3. Para facilitar as aquisições dos livros para Leitura Bimestral, as editoras FTD e
Moderna virão vender os livros no colégio com data a ser agendada e divulgada via
Facebook e AgendaEdu.
O material escolar para uso em classe deverá ser entregue no Colégio, no período de
08 a 21 de janeiro, para o funcionário responsável.
Horários de entrega do material:
Período da manhã: das 8h às 11h30min.
Período da tarde: das 13h às 17h.

