CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA
REDE SALESIANA DE ESCOLAS
Lista de Material - 2018
4º Ano do Ensino Fundamental
_____________________________________________________________________________________
LIVROS DIDÁTICOS
Editora edebê (deverão ser adquiridos na
forma online, pelo endereço loja.edebe.com.br)
• Ciências Humanas e da Natureza - 4º ano Luciana Bononi Ricardo
• Língua Portuguesa - 4º ano - Fernanda
Covino Petryszyn, Ana Elisa Vaz Carvalho
• Matemática - 4º ano - Angela Ferreira Pires da
Trindade, Anvimar Galvão Gasparello
• Ensino Religioso - 4º ano - Márcia Helena
Rodrigues Paroli, Claudecir José Jacques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Inglês - Cambridge Kid`s Box 2 - Caroline
Nixon, Michael Tomlinson

•

•

Descobrindo a Gramática - Gilio Giacomozzi,
Gildete Valério, Geonice Valério - Editora FTD

•

Filosofia e Vida 4 - Gabriel Chalita - FTD

•
•
•

•

Kit Menteinovadora - Mind Lab - 2.0
(Adquirido pelo E-Commerce da Mind Lab)
Mais informações na secretaria do CEMA.

MATERIAL DO ALUNO
• 02 cadernos grandes capa dura, espiral, 75
folhas
• 01 caderno quadriculado (1cm x 1cm) Linha
Começando a Escrever
• 02 canetas marca texto
• 03 tubos de cola branca 90g
• 02 tubos de cola bastão
• 01 caixa de cola colorida
• 01 caixa de cola glitter
• 01 caixa de tinta Dimensional 3D
• 03 envelopes pardos
• 01 tesoura de ponta arredondada (com o nome
da criança gravado)
• 01 apontador
• 01 caixa de lápis de cor 12 cores
• 01 conjunto de canetas hidrocor 12 cores
• 02 caixas de gizão de cera 12 cores
• 01 chamequinho colorido
• 01 saco de palito de churrasco
• 01 pote grande de tinta guache
• 04 borrachas macias
• 05 lápis pretos

•
•
•
•
•
•
•

01 régua de 30 cm
01 pasta com elástico (azul)
03 envelopes de plástico com botão
01 bloco papel canson A3
01 bloco papel canson A4
02 blocos criartístico Nogpel grande A3
02 blocos criativos Romitec
01 kit do artista
03 gibis
01 revista para recorte
03 canetas de retroprojetor (preta, vermelha e
azul)
01 estojo com: calculadora pequena, 1 fita
métrica, 1 compasso, 1 trena, 1 dado, 1 relógio
usado
02 pincéis nº 8 e nº 24
01 tela 20x30
refil de cola quente: 2 unidades grossas e 2
unidades fInas
01 pote de tinta acrílica 250 ml (escolher a cor)
01 pote de tinta para tecido (escolher a cor)
01 pote de primer para metais, vidro e pet 100
ml
01 garrafa para água
01 flauta doce soprano barroca (se tiver a flauta
germânica Yamaha não precisa comprar)
01 pasta preta com 20 plásticos para Música
01 pasta preta com 50 plásticos para produção
de texto – ofício

LIVROS LITERÁRIOS
(ENTREGAR JUNTO COM O MATERIAL ESCOLAR)

•
•
•
•
•
•

Histórias africanas. Ana Maria Machado FTD
A fada que tinha ideias. Fernanda Lopes de
Almeida - Editora Ática
Eram quatro vezes. Flávio de Souza - FTD
Brinquedos e Brincadeiras. Roseana
Murray - FTD
Que história é essa? Flávio de Souza Companhia das Letrinhas
Meu pai sabe voar. Daniela Pinotti e
Marcelo Maluf - FTD

Observações:
Todo o material individual deverá ser identificado com o nome da criança, período, série/ano e turma.
O material deverá ser entregue na escola, somente para a professora, dia 25/01/2018 (5ª feira), no horário
em que a criança está matriculada.
Iniciaremos as aulas dia 29/01/2018. NÃO RECEBEREMOS MATERIAL ESCOLAR NO PRIMEIRO DIA DE
AULA.

Adquira o Uniforme Escolar do CEMA na Casa do Colegial ou site: www.rseloja.com.br

