
 
 

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

Prezadas famílias: 
 
Nosso ano letivo 2022 terá início em 31/01, sendo que a 1ª reunião Coletiva de Pais será no dia 29/01. O 
horário e formato da reunião serão divulgados posteriormente.  
 
Seguem abaixo algumas orientações sobre a Lista de Materiais para 2022. Todo o material deve ser 
identificado com o nome da criança e série, e deverão ser trazidos ao Colégio no 1º dia de aula (a não ser que 
tenha sido especificada outra data) 
 
 
1) Lista de livros do Projeto Presente da Editora Moderna  

 
A partir desse ano, a Editora Moderna disponibilizará os livros Projeto Presente de Português, Matemática, 
Ciências e Geografia que constam em nossa lista somente por meio de sua Loja Web.  

Clique aqui para acessar a Loja Web Moderna: https://loja.moderna.com.br/  

Esses livros serão enviados ao endereço residencial que deverá ser cadastrado no momento da compra.  

Ao acessar a loja será solicitado o PIN 

4º ano EF1 – RX3W32 

*para famílias com 2 ou mais filhos com livros do Projeto Presente da Ed. Moderna, é possível inserir os PINs 
para cada série, dentro de uma mesma compra. 

 
Conseguimos negociar um desconto de 20% no valor dos livros para as nossas famílias. E para as compras 
realizadas ainda no mês de dezembro, conseguimos um desconto adicional de 3%. Para esse desconto 
adicional, ao final da compra entrar com o cupom DEZINOVATI 
 

 
 

2) Outros livros didáticos e materiais de papelaria 
 

Informamos que renovamos a parceria com a Livraria e Papelaria Colegial para os itens de papelaria e 
demais livros didáticos para 2022. Lembramos que os livros devem ser encomendados com antecedência. 

Os pedidos e orçamentos, poderão ser feitos pelos telefones WhatsApp da Colegial: 

Eliana   (19) 99201-9368; Maria  (19) 99817-4759; Ana (19) 99336-4730; Amanda (19) 98606-1904 
 
Além da parceria acima, as famílias têm a liberdade de adquirir os livros em outras lojas físicas e/ou online, 
desde que observados os códigos ISBN e Edição.  
 

https://loja.moderna.com.br/


 
 

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

LISTA DE MATERIAL– 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  – 2022 
 

1. MATERIAL INDIVIDUAL  

(  ) 02 *Lápis grafites nº 2 triangulares ou lapiseira (0,7 ou 0,9).  

(  ) 02 *Caneta esferográfica azul e preta.  

(  ) 01 *Caneta marca texto.  

(  ) 01 *Borracha macia.                                                                     

(  ) 01 *Corretivo de fita ou caneta. 

(  ) 01 * Apontador com depósito.   

(  ) 02 *Tubos de cola líquida.                                                                             

(  ) 01 Estojo com 3 zíperes. 

(  ) 01 Régua de 10 cm ou 15 cm. 

(  ) 01 Caixa de lápis de cor (com 24 cores).                                                                            

(  ) 01 Caixa de canetas hidrográficas (com 24 cores).                        

(  ) 01 Tesoura de ponta arredondada (gravar o nome). 

(  ) 03 
Cadernos universitários tamanho A4 (espirais) com 96 folhas cada, sendo 1 para Português, 1 para 
Matemática e 1 para História/Geografia/Ciências. (capa dura). 

(  ) 05 Plásticos grossos para sulfite com 4 furos. 

(  ) 01 
Fone de ouvido com plugin universal (p2) destinado à todos os modelos de celulares, Tablets, computador 
e caixas de som. 

(  ) 01 Papel diplomata opaline tamanho a4 50 folhas 180g/m² branco - filiperson 

(  ) 01 Pasta amarela (tipo Clear book – BD) com 50 plásticos para leitura e produção textual. 

(  ) 01 Pasta com elástico para “Lição de Casa”. 

OBS: - *Estes materiais deverão ser repostos conforme necessidade ou solicitação da professora. 
- Todo o material acima deve ser identificado com o nome da criança e a série. 
- Entregar estes materiais no 1º dia de aula, à professora de classe. 

 
2. MATERIAL DE MÚSICA E INGLÊS 

(  ) 01 Pasta preta com 30 plásticos grossos, já colocados e com identificação (para ser usada nas duas disciplinas).   

(  ) 01 Flauta doce marca Yamaha – modelo germânico, com capa e identificação. 

OBS: - Esta pasta será usada também nos próximos anos. Portanto, as atividades do ano anterior podem 
permanecer nela. 
- Este material deve ser identificado com o nome da criança e a série. 
- Trazer este material na 1ª aula de Música e/ou Inglês. 

 
3. MATERIAL DE CONVIVÊNCIA SOCIAL 

(  ) 01 Pasta preta com 30 plásticos grossos, já colocados, e com identificação.  

OBS: - Esta pasta será usada no próximo ano. 
- Trazer este material na 1ª aula de Convivência Social 

 
4. MATERIAL ESPECÍFICO DO COLÉGIO  

(  ) 01 Agenda Escolar (a ser entregue no início do ano letivo). 

(  ) 01 *Bloco A4 com pauta (comum) e com timbre do colégio. 

(  ) 01 *Bloco A4 com pauta (para produção de texto) e com timbre do colégio. 

(  ) 01 *Bloco A4 sem pauta e com timbre do colégio. 

OBS: - Materiais a serem adquiridos na secretaria do colégio na 1ª semana de aula. 
- *Estes materiais deverão ser repostos conforme necessidade ou solicitação da professora. 

 
5. MATERIAL DE ARTES   

(  ) 01 *Tela retangular de 30 X 40 cm com identificação. 

(  ) 01 *Pacote de papel machê em pó (sugestão: Acrilex ou similar)  

(  ) 01 Bloco de papel criativo Colorset A4 (sugestão: Romitec, Canson ou similar) 

(  ) 01 *Caneta permanente na cor preta com ponta 2.0 (sugestão: Pilot ou similar). 

(  ) 01 * Pasta preta com 30 plásticos grossos já colocados e com identificação.    

(  ) 02 Tinta Acrílica PVA 100 ml, nas cores laranja e branco 

(  ) 01 Pacote de flores ou folhas secas para artesanato 

(   ) 01 Pacote de penas para artesanato 

OBS: - Trazer este material na 1ª aula de Artes. * Materiais de uso individual.  
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-  A pasta será usada nos próximos anos. Portanto, as atividades do ano anterior podem permanecer nela. 

 
6. LIVRO DE LITERATURA* OU PARADIDÁTICOS:  

(  ) 01 **HISTÓRIA Capulana  
Autora: 
Heloisa Pires Lima 

Editora: 
Scipione 

(  ) 01 **INGLÊS 
Oxford Read and Imagine – Festival around the 
world 

ISBN: 
978019464382-5 

(  ) 01 
**INFORMÁTICA – 
Programação 

Olá, Ruby: uma aventura pela 
programação 

Autora: 
Linda Liukas 

Editora: 
Companhia das 
Letrinhas 

(  ) 01 
**PORTUGUÊS * 
 

A extraordinária jornada de 
Edward Tulane  

Autora: 
Kate Dicamillo 

WMF Martins 
Fontes 

* OBS: E mais 2 Livros de literatura para o projeto trimestral de “Leitura Comum”, que serão solicitados 
posteriormente (início de cada trimestre), via circular. 

** OBS: Estes livros serão usados a partir do mês de FEVEREIRO. A aquisição deve ser feita pela família. 

(  ) 01 INGLÊS*** 
Oxford Read and Discover - Level 3:  
Wonderful Water 

ISBN: 978-0-19-
464376-4 

***OBS: Este livro será usado a partir do mês de AGOSTO. A aquisição deve ser feita pela família. 

 
7. LIVROS DIDÁTICOS (os livros do Projeto Presente da Ed. Moderna deverão ser adquiridos em Loja Web) 

(  ) 01  
 

Livro de Português: (loja web Moderna) 
Presente - Língua Portuguesa 
Projeto Presente - 4 
De acordo com a BNCC 

Autores: 
Débora Vaz 
Elody Nunes Moraes 
Rosângela Viliago 

Editora: 
Moderna 

Edição: 
5ª Edição 
ISBN 
9788516119331 

(  ) 01 
**Dicionário Júnior da Língua        
Portuguesa – Nova Ortografia       

Autor: 
Geraldo Mattos 

Editora: 
FTD 

 

(  ) 01 
 
 
 
 

Livro de Matemática: (loja web Moderna) 
Projeto Presente - Matemática  
4º Ano do Ensino Fundamental  
De acordo com a BNCC 

Autores: 
Luiz Márcio Imenes 
Marcelo Lellis 
Estela Milani 

Editora:  
Moderna 

Edição: 
5ª edição 
 
ISBN 
9788516119997  

(  ) 01 

Caderno de Atividades (loja web Moderna)  
Projeto Presente – Matemática  
4º Ano do Ensino Fundamental 
De acordo com a BNCC 

Autores: 
Luiz Márcio Imenes 
Marcelo Lellis 
Estela Milani 

Editora:  
Moderna 

Edição: 
5ª edição 
 
ISBN 
9788516120016 

(  ) 01 

Livro de História: 
Coleção Crescer – História   
4º Ano  
De acordo com a BNCC 

Autores: 
Márcia Hipólide 
Mirian Gaspar 

Editora: 
Editora 
do Brasil 

Edição: 
1ª Edição 2018  
 
ISBN 
9788510068673 

(  ) 01 

Livro de Geografia: (loja web Moderna) 
Projeto Presente - Geografia 
4º Ano do Ensino Fundamental  
De acordo com a BNCC 
 

Autores: 
Neuza Guelli   
Cíntia Nigro 
 

Editora: 
Moderna 

Edição: 
5ª Edição 
 
ISBN 
9788516114411 

(  ) 01 

Livro de Ciências: (loja web Moderna) 
Projeto Presente - Ciências 
4º Ano do Ensino Fundamental  
De acordo com a BNCC 

Autores: 
Lilian Bacich,   
Célia R. Carone,   
Edilson A. Pichiliani 
 

Editora:  
Moderna 

Edição: 
5ª Edição 
 
ISBN 
9788516119430 

(  ) 01 
Livro de Inglês: 
Shine On! 4 - Student Book  
With Online Practice Pack 

Autores: 
Susan Banman Sileci  
Patrick Jackson 

Editora:  
Oxford  

Edição: 
1ª Edição   
 
ISBN 
9780194069175 

OBS: - Todo o material acima deve ser identificado com o nome da criança e a série. 
 - Trazer estes materiais no 1º dia de aula. 
-* O aluno que possuir o Mini Dicionário Aurélio – Nova Ortografia, em bom estado, poderá usá-lo. 

 


