
FILOSOFIA
Livro: Uma ideia puxa a outra 
4° Ano - 18ª edição 
Editora: Ed. Sophos – 2019

LISTAS DE MATERIAIS - 2022
4º Ano do Ensino Fundamental

MATERIAIS DIVERSOS:
*Todo o material deverá ser identificado com o nome do estudante em etiqueta visível

10/02/2022 – 19h30: Reunião com os Pais de 1° ao 4° ano, na modalidade On-line. Link para acesso a
reunião de pais: meet.google.com/hsh-nnvm-mzi
11/02/2022 – 13h às 15h: Entrega de materiais de 1° ao 4° ano, no Auditório do Colégio Notre Dame
Aparecida, em embalagem única (caixa ou sacola), identificados com o nome e a série do estudante;
14/02/2022 – 13h 25min: Início das aulas para os estudantes de 1° ao 4° ano;
O uso do uniforme nas escolas da Rede Notre Dame é OBRIGATÓRIO;
Os materiais e uniformes devem ser identificados com o nome do estudante.

 

MATERIAL A SER ENTREGUE NO COLÉGIO NOTRE DAME APARECIDA, NO DIA 11/02/2022:

2 lápis pretos;
2 canetas (preta, azul);
1 apontador;
1 caixa de lápis de cor;
1 tesoura sem ponta;
1 régua 30 cm;
1 tubo de cola;
1 pasta plástica fina, com elástico, tamanho A4.

6 cadernos grandes, tipo brochura, capa dura -  96 fls.
(Ciências, Matemática, Língua Portuguesa,
História/Geografia, Filosofia/Ensino Religioso, Língua
Inglesa);
1 caderno pequeno, tipo brochura, capa dura - 48 fls. 
 (Educação Física - pode ser o do ano anterior);
1 estojo;
1 borracha;

LIVROS DIDÁTICOS

LÍNGUA PORTUGUESA
Livro: Aprender Juntos - 4º ano 
8º edição - Editora: SM – 2021

Este material pode ser adquirido pelo portal SM Direto, link:
https://www.smdireto.com.br
Utilizando o Voucher: 146154F18 (4º Ano).
.

01 MINIDICIONÁRIO
Sugestão de minidicionário: Silveira Bueno – FTD.

MATEMÁTICA
Livro: Aprender Juntos - 4º ano 
7º edição - Editora: SM – 2021

Retirada a partir de 08/02/2022, no
Colégio, 15 dias após a aquisição pelo
site, mediante comprovante de compra. 

Obs.: Os materiais didáticos também poderão ser adquiridos nas livrarias ou sites, por preço comercial.

1 bloco de folha A3; 
1 pacote de 24 folhas coloridas com 8 cores;
100 folhas de ofício A4;
100 folhas, sulfite 60;
1 caixa de tinta guache (6 cores);
2 folhas de EVA (uma lisa e outra com brilho);
1 pincel nº 10 ou 12; 

1 tubo de cola dimensional sem brilho; 
1 fita crepe marrom não plástica; 
2 rolos de papel toalha;
1 avental ou camiseta para pintura;
1 pano para limpar pincel;
1 pote para lavar pincel;

O material poderá ser adquirido nas
livrarias da Cidade ou sites de
compra. 

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

