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 Materiais a serem entregues nos dias 04 a 06 fevereiro de 2019, no horário das 13h00min às 
16h00min, diretamente para as professoras. Os materiais serão conferidos no dia da entrega. É 
de extrema importância que todos os materiais sejam entregues nesse período. 

SOLICITAÇÃO: adquirir materiais sem personagens, preferencialmente sem estampas,liso, para 
diminuir as distrações. 

 01 chapéu ou boné; 

 01 camiseta para aulas de Artes - usada – não precisa ser do Colégio, 2 nº maiores do que 
a criança usa; 

 01 tubo de repelente para insetos; 

 01 tubo de protetor solar;  

 01 caixa de lenço de papel; 

 01 tesoura sem pontas com o nome da criança; 

 02 estojos (um para material de escrita e outro para lápis de cor); 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores ou mais); 

 01 jogo de canetas hidrocor; 

 02 tubo de cola bastão; 

 03 lápis de escrever nº 2 (Não adquirir lapiseira); 

 01 apontador com lixeira; 

 02 borrachas brancas, macias; 

 01 régua 20 cm, transparente, maleável; 

 02 cadernos pequenos de uma matéria com linhas, capa dura, não espiral, 96 folhas (capa 
lisa ou encapada com plástico cor solida, não transparente); 

 01 caderno pequeno de uma matéria, capa dura, não espiral, 48 folhas (capa lisa ou 
encapada com plástico cor solida, não transparente) para disciplina de  Inglês; 

 01 pasta plástica transparente com elásticos; 

 700 Folhas de papel A4- branca;  

 01 Pasta fichário universitário com 4 argolas cristal (265x345 mm); 

 130 plásticos com 4 furos (240x325 mm dividas nas pastas);  

 01 Pen Drive – 8 GB para portfólio; 

 01 caderneta pequena espiral para ética; 

 01 dicionário de Português – Minidicionário Aurélio, Editora Positivo; 

 01 caneta marca texto (amarela); 

 200 folhas de papel A4 (branca) ( Disciplinas Especializadas). 

 01 pasta Romeu e Julieta (redações). 
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 50 folhas papel colorido A4 com 5 cores ( fluorescente). 

Mochila (TAM. GRANDE) contendo:  

 Agenda do Colégio.  A forma de aquisição da agenda será informada posteriormente. 

 01 garrafa d’água. 

 Todos os materiais acima devem estar na mochila todos os dias. 

Lancheira (TAM. GRANDE) que contenha dentro: 

 O lanche; 

 Uma toalha ou guardanapos para servir o lanche. 

Todos os materiais acima devem estar na lancheira todos os dias. 

Para cultivarmos a ordem e o zelo pelos materiais, solicitamos que os mesmos venham todos 
identificados com o nome da criança.  

OBS: sempre que necessário, solicitaremos a reposição dos materiais. 

Os materiais utilizados em 2018 e que estiverem em boas condições poderão ser aproveitados. 

 

Livros: As Editoras venderão os livros didáticos (com desconto) em 06/02, na primeira 
reunião de pais. 

 

 LIGAMUNDO – Língua Portuguesa 
4ºANO 

Autora: Luiza Fonseca Marinho 
Maria da Graça Branco 

Editora: Saraiva

 

Learning Together 4 

Autora: Luciana Renda B. de Melo et al. 

Editora: SM  
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Aprender Juntos – Geografia 4 

Autora: Leda Leonardo da Silva 

De acordo com a BNCC 

Editora: SM 

 

 

Projeto Pensamento Ação e Inteligência - 4 

Autora: Marian Baqués 

Editora: SM 

 

 

 

Aprender Juntos – História 4 

Autoras: Raquel dos Santos Funari e Mônica 
Lungov 

De acordo com a BNCC 

Editora: SM 

 

 

4º Ano – Programa CTC 

Autora: Experimenta 

Editora: Experimenta 

 

A compra do material Experimenta estará 
disponível online de 11 à 25/12/18, no link 

abaixo: 
http://www.lojaexperimentaciencias.com.br 
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Projeto Ápis 4º Ano - Matemática 

Autor: Luiz Roberto Dante       

Editora: Ática 

  

O mistério do hotel * 

Autores: Martin Widmark e Helena Willis                                            

Editora: Callis 

*Atenção: a editora não fará a venda deste 
livro no Colégio, devendo ser adquirido nas 

livrarias.  

 

Atlas Geográfico Escolar 

Autora: Maria Elena Simielli 

Editora: Ática 

 

 

Cem dias entre céu e mar- livro de bolso* 

Autor: Amyr Klink 

Editora: Companhia das letrinhas 

*Atenção: a editora não fará a venda deste 
livro no Colégio, devendo ser adquirido nas 

livrarias.  

mailto:florianopolis@colegiologosofico.com.br


 
                    LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAL 4º ANO FUNDAMENTAL - 2019 
 

 
Rua deputado Antônio Edu Vieira, 150 I Pantanal I Florianópolis I SC 

CEP 88040-000 I Tel.: (48) 3204-7932 Fax.: (48) 3204-7933 
florianopolis@colegiologosofico.com.br – www.colegiologosofico.com.br 

 

 

 

Geléia de Amora * 

Autor: Sérsi Bardari 

Editora: Cortez  

*Atenção: a editora não fará a venda deste 
livro no Colégio, devendo ser adquirido nas 

livrarias.  
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