PREZADOS PAIS:
É com muita alegria que recebemos seu (sua) filho (a) no 4º ano. Será um ano de descobertas,
conhecimentos e parcerias. Essa PARCERIA será pautada no diálogo e no compromisso, lembrando que Família e
Escola devem caminhar sempre em UNIDADE. Será também mais um degrau na vida estudantil do seu filho.
Desejamos a todos um ano de desafios, muita alegria e realizações!
Sejam bem-vindos(as)!!!

No primeiro dia de aula, 25/01/2016, o nosso encontro será apenas com os pais, na sala de aula de seu (sua)
filho (a), das 7 às 8 horas da manhã. Sejam pontuais!

ATENÇÃO, PAIS!

 CADERNOS:
Na aquisição dos cadernos escolham os que
 01 para Filosofia e Inglês (96 folhas)
possuam margem e pauta bem definidas, evitando aqueles
 01 para Ciências (48 folhas)
com desenhos. Identifique o material de seu (sua) filho (a) e
 01 para História e Geografia (96 folhas) oriente para zelo e responsabilidade sobre o mesmo.
 01 para Redação (48 folhas)
 01 para Língua Portuguesa (196 folhas)
 01 caderno de Tarefas para Casa (196 folhas)
 01 caderno grande de aproximadamente 10 matérias para Matemática
 01 caderno grande de Desenho para Arte

 lápis grafite
 borracha
 apontador (lapiseira)
 régua
 01 caneta azul, 01 vermelha e 01 preta
 01 caixa de lápis colorido
 01 coleção de lápis porosa (hidrocor)
 01 marca texto (lápis)
 01 caixa de giz de cera
 01 tesoura (sem ponta)
 01 agenda (pequena)

 01 cola pequena
 01 minidicionário com a nova ortografia
 01 Novo Testamento (Bíblia)
 01 copo para beber água
 02 pastas (escarcelas) com elástico
(colocar a identificação na parte externa)

É proibido o uso de
“corretivo” no Colégio.

 Materiais para aula de Arte que devem ser entregues no primeiro encontro com a professora de
seu (sua) filho (a), no dia 25/01/16:
 1 folha de papel laminado (verde);
 3 folhas de cartolina dupla face (laranja, marrom e verde-escuro);
 2 folhas de cartolina máster (vermelha);
 100 fls de papel ofício A4 (rosas);
 2 folhas de EVA (laranja e branca);
 1 folha de EVA com glíter (cor opcional).

Português Linguagens

Willian Cereja
Thereza Cochar

Atual

Matemática 4

Ênio Silveira
Cláudio Marques

Moderna

Projeto Presente

Lílian Bacchi
Célia R. Carone
Edílson A. Pichiliani

Moderna

Projeto Ápis

Maria Elena Simielli
Anna Maria Charlie

Ática

Projeto Presente
Geografia (somente o livro)

Neuza Sanchez Guelli
Allyson Lino

Moderna

Cidadania, Moral e Ética
(Edição renovada)

Armando Morais
Maria Soledade da Costa

Construir

Kid’s web
(Second edition)

Editora chefe: Ana Lúcia Militello

Richmond

Lisalba Camargo
Roselita Camargo Guimarães

Camargo

Ciências Naturais (somente o livro)

Coleção Microkids – Edição
reformulada – Tecnologia
Educacional

Obra coletiva

Não aceitaremos livros usados nem xerocopiados.
Os livros, cadernos e pastas devem conter a identificação do (a) aluno (a), ano que vai
cursar, turma, nome do colégio.

A Editora Moderna realizará atendimento do Sistema MODERNA
COMPARTILHA nas dependências da Escola, como forma de facilitar a
compra online dos livros didáticos. (www.modernacompartilha.com.br)

Queridos pais,
No ano 2015, decidimos adotar dois livros paradidáticos para cada criança, por dois motivos:
1º MOTIVO: é mais uma forma de incentivar à leitura.
2º MOTIVO: quando a criança recebe o seu livro marcado e, ou, riscado, reclama bastante.

Observações:
1. Material para o 2º dia de aula (26 de janeiro de 2015):
 Cadernos de atividades: Para Casa, Arte, Português e estojo.
2. Usaremos os livros a partir da segunda semana de aula.
Seja bem-vindo (a) à Família do 4º Ano.

