Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho
Lista de materiais_2020
4º Ano do Ensino Fundamental
LIVROS:
• 01 Livro de literatura-infantil para o acervo de sala de aula. O título será indicado pela
professora, no início do ano letivo.
• 01 Livro de literatura-infantil para rodízio de leitura que será informado ao longo do ano letivo.
• 01 Minidicionário*. Poderá ser o mesmo utilizado no 3º ano (com a nova ortografia).
Obs.: Prezada família, fiquem atentos ao ISBN dos livros para evitar equívocos.

Língua
Portuguesa

Língua Inglesa

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 4;
CEREJA, Willian. CLETO, Ciley. Editora Atual.
ISBN: 9788535719840

LEARN WITH US 4 CB;
MORGAN, Howys; Editora Oxford.
ISBN: 9780194908450

UM QUERO-QUERO ME CONTOU...;
CASSOL, Léia. Editora Cassol.
Livro






Observações:
Identificar com o nome todos os materiais. Eles deverão ser repostos durante o ano letivo, conforme a
necessidade.
O material solicitado deverá ser entregue à professora conforme cronograma, em sacolas
identificadas com o nome completo do aluno.
Todo o uniforme deverá ter o nome e a turma do aluno.
Em março, será solicitada uma quantia para compra dos materiais de Arte, que serão utilizados ao longo
do ano.
IMPORTANTE: A agenda escolar será entregue na primeira semana de aula, sem custo para o(a)
aluno(a). A agenda é material obrigatório e diário. Ela será um importante instrumento para a sua
organização e será usada para os compromissos escolares.
Observação: A escolha do material didático está de acordo com o Referencial Curricular do
Colégio, a Base Nacional do Currículo Comum – BNCC e o Referencial Curricular Gaúcho.
Para sua comodidade, os materiais e livros podem ser adquiridos dentro do Colégio.
Clip - Livraria Independência Fone: 3311-1328

Quantidade

Material escolar

1

Pacote de folhas pautadas (frente e verso, 04 furos) – branca

1

Pacote de folhas A3 colorida120g/m²

50

Folhas de desenho tamanho A4 180g/m²

1
1

Caderno pequeno com capa dura e espiral (para rascunhos e anotações em saída de
campo)
Caderno universitário com 96 folhas e capa dura*

1

Tubo de cola branca líquida 35/40g

2

Canetas marca-texto cores claras*

1

Fichário sem fecho e com 4 argolas grandes*

1

Borracha*

3

Lápis pretos ou lapiseira (0.7 ou 0.9) *

1

Estojo de giz de cera 12 cores (mega pastel)

1

Caixa de hidrocor *

1

Caixa de lápis de cor 12 cores (mega soft) *

1

Régua de 30 cm *

1

Tubo de cola bastão – grande *

1

Tesoura (sem ponta) *

2

Gibis

2

Revistas Picolé

1

Pasta plástica com elástico (Inglês) *

1

Pasta plástica com elástico (tema) *

1

Pasta catálogo com 30 sacos não removíveis (para Música)

1

Caixa resistente forrada tamanho ofício. Sugestão: conforme modelo na Livraria Clip ( CBC).

1

Caixa de massinha de modelar com 12 unidades (super soft)

1

Jogo Pedagógico
Sugestões: Soletrando, Super trunfo, Cara a cara, Xadrez, Dama, Ludo, Lince, Resta 1, etc.

1

Tela para pintura tamanho 30x40cm*

