
 
 
 
 

 

4º ano do Ensino Fundamental 
 
 

 

 
 

• COLEÇÃO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO 
– 2 volumes por ano (4 livros por volume, contemplando as disciplinas, Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, Geografia/História).
� Além dos livros acima, será adotado, em separad

Único. 
 

• Projeto Lego Education (Robótica) 
educação tecnológica (pagamento mensal de R$ 31,00 no boleto da mensalidade).

 
 
 

Quantidade 

01 03 Lápis, caixa de lápis de cor, tesoura sem ponta, cola, caneta azul e vermelha, 
régua, apontador com depósito,

caixa

 07 Pastas com trilho para guardar avaliações/

01  

04 

02 

01 

Música 1 pasta de plástico com trilho, 1 flauta 
apenas com o nome da criança e com, no mínimo, 30 plásticos.(

mesma do ano anterior. Pedimos que não retirem as folhas de músicas, pois 

 
 
 

 

LISTA DE MATERIAL

ano do Ensino Fundamental – 2019 

 
PROJETO ECOCIC - 2019 - PRESERVANDO A VIDA NO 

PLANETA TERRA!
Reutilizar o material que pode ser aproveitado 

(mochila, estojo, lápis, canetas, pastas, cadernos, lápis de 
tesoura, compasso, esquadro, transferidor

substituir objetos que trazem problemas para o meio ambiente 
pelos ecomateriais.

COLEÇÃO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO - 4º ANO / 2019 – EDIÇÃO ATUALIZADA
livros por volume, contemplando as disciplinas, Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, Geografia/História). 
Além dos livros acima, será adotado, em separado, o de Língua Inglesa

Projeto Lego Education (Robótica) – projeto de integração de disciplinas através da 
educação tecnológica (pagamento mensal de R$ 31,00 no boleto da mensalidade).

Material 

aixa de lápis de cor, tesoura sem ponta, cola, caneta azul e vermelha, 
régua, apontador com depósito, borracha, revista para recorte, 

caixa de cola colorida com 6 cores, jogo de canetinha,
a de massinha de modelar, 1 Kit Card, 1 pacote de lantejoulas

Pastas com trilho para guardar avaliações/ redação/ artes

Folha EVA _____________________

Cadernos grandes (brochurão) 60 folhas, etiquetados
1 caderno Ensino Religioso / Ciências

1 caderno Em Aula  / Para Casa - Português
1 caderno Em Aula  / Para Casa - Matemática

1 caderno História / Geografia 

Cadernos pequenos (60 folhas), etiquetado
1 caderno Anotações 

1 caderno Inglês 

Dicionário com o novo acordo ortográfico

1 pasta de plástico com trilho, 1 flauta Yamaha, 1 pasta preta
apenas com o nome da criança e com, no mínimo, 30 plásticos.(

do ano anterior. Pedimos que não retirem as folhas de músicas, pois 
usaremos as mesmas). 

LISTA DE MATERIAL 

 

PRESERVANDO A VIDA NO 
PLANETA TERRA! 

aproveitado do ano anterior 
, cadernos, lápis de colorir, 

tesoura, compasso, esquadro, transferidor etc) e, se possível, 
objetos que trazem problemas para o meio ambiente 

pelos ecomateriais. 

EDIÇÃO ATUALIZADA 
livros por volume, contemplando as disciplinas, Língua Portuguesa, 

o, o de Língua Inglesa/Bernoulli - Volume 

ntegração de disciplinas através da 
educação tecnológica (pagamento mensal de R$ 31,00 no boleto da mensalidade). 

aixa de lápis de cor, tesoura sem ponta, cola, caneta azul e vermelha, 
borracha, revista para recorte,  

, jogo de canetinha, 
, 1 Kit Card, 1 pacote de lantejoulas 

redação/ artes/ Inglês 

_____ 

churão) 60 folhas, etiquetados: 
1 caderno Ensino Religioso / Ciências 

Português 
Matemática 

 

iquetados: 

Dicionário com o novo acordo ortográfico 

, 1 pasta preta sem adesivos, 
apenas com o nome da criança e com, no mínimo, 30 plásticos.(Pode ser a 

do ano anterior. Pedimos que não retirem as folhas de músicas, pois 



 
OBS:  

• O livro paradidático será pedido ao longo do ano, quando necessário. 

• As pastas, os livros e cadernos deverão vir com etiqueta plástica e identificação do aluno. Favor 

decorar a primeira página dos cadernos. 

• Todo material deverá ser entregue no primeiro dia de aula. 

• Todo material, inclusive a lancheira e o uniforme, deverá ser marcado com o nome do/a aluno/a. 

• Taxa de material será enviada no boleto de abril – valor R$ 85,80. 

 
UNIFORME  

 

 
Feminino: camisa polo (branca ou azul) ou blusa (com ou sem manga). Short saia, calça de tactel, bermuda de 

tactel ou bermuda de elanca. Somente para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), 
será permitido o uso de short saia ou da bermuda de elanca. 

 

Masculino: camisa polo (branca ou azul) ou camisa (com ou sem manga). Calça ou bermuda de tactel. 
 

Calçado: tênis. Somente para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), será permitido o uso de 
sandália presa no calcanhar. Não será permitido o uso de chinelo, sandálias de salto, botas ou similares. 

 

Agasalho: casaco de tactel, moleton ou blusa de malha (manga longa). Uso obrigatório do agasalho do colégio. 
 
Educação Física: 
Feminino: blusa e bermuda de elanca colegial. 

Masculino: camisa e short de elanca light. 

 
O uniforme deverá ser adquirido em um dos fornecedores abaixo: 
 
UNIVERSO UNIFORMES - Rua Professor Gustavo Monteiro de Castro, 120 

Antiga Fábrica Magmar – Tel. 3441-9296 
 
OU 
 
PÁGIOS - Rua Barão de Cotegipe, 397 – Tel. 3441-6474 
 
 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Início das aulas: 04/02/19 

1ª Reunião de pais: 01/02/19 – 15h (os pais poderão entregar o material escolar neste dia) 

 

“Os pais são os primeiros e principais educadores de seus filhos: o ambiente familiar, os 
princípios que lhes transmitem e os comportamentos que eles percebem, constituem o fundamento de 
seu desenvolvimento pessoal.” (NMPE 157) 

 


