
 

 

 
 

 

Lista de livros adotados – 2020          4º ano-Manhã do Ensino Fundamental  
 

Vocês estão recebendo a relação dos livros adotados para este ano. Os professores organizarão seu 

planejamento de forma a iniciar a utilização dos livros a partir do dia 03 de fevereiro. 

A Livraria da Vila se compromete a ter os livros indicados e reverter uma porcentagem do total das 

vendas feitas aos alunos em livros para a nossa biblioteca. O endereço é Rua Fradique Coutinho, 915, e o 

telefone é 3814 5811. As encomendas podem também ser feitas pelo site www.livrariadavila.com.br. 

 

 Língua Portuguesa 

o Mini dicionário – aquele que os alunos possuírem ou, de preferência, uma das opções abaixo1: 

 Mini dicionário completo 

Autor: Antônio Houaiss 

Editora: Objetiva / Moderna 

 Mini Aurélio, Século XXI, Escolar 

Autor: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 

Editora: Editora Nova Fronteira 

 

o Trabalhando com os gêneros do discurso (Narrar) – Fábula (1º trimestre) 

Autora: Mônica Teresinha Ottoboni Sucar Fernandes 

Editora: FTD 

 

 Literatura 

o Aqualtune e as histórias da África (1º trimestre) 

Autora: Ana Cristina Massa  

Editora: Gaivota 

 

Obs.: O livro de leitura para o 2º trimestre será indicado no início do ano. 

 

 História 

o Um outro país para Azzi (3º trimestre) 

texto: Sarah Garland 

ilustrações: Sarah Garland 

tradução: Érico Assis 

Editora Pulo do Gato 

 

 Inglês 

o The Selfish Giant – Oscar Wilde (2º trimestre) 

Nível: Quick Starter 

Coleção: Dominoes 

Editora Oxford 

ISBN 978-0-19-424931-7  

Importadora: Disal site http://www.disal.com.br 

SBS site https://www.sbs.com.br 

Obs.: O prazo de entrega, a partir da compra do livro, costuma ser de 40 a 80 dias. 

                                                 
 Outros livros poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 

 O mini dicionário, adquirido pelos alunos a partir do 2º ano, deverá fazer parte do material individual e 

permanecerá na escola durante o ano letivo. 

http://www.editorapulodogato.com.br/colaborador.php?id=46
http://www.editorapulodogato.com.br/colaborador.php?id=46
http://www.editorapulodogato.com.br/colaborador.php?id=48
http://www.disal.com.br/
https://www.sbs.com.br/


 

 

 

 

 

 

Lista de Materiais – 2020                                   4º ano do Ensino Fundamental  

 

Esta é a lista de materiais necessários para este ano. Os professores se organizarão de forma a iniciar a 

utilização dos materiais a partir do primeiro dia de aula, dia 28 de janeiro. Solicitamos que esse prazo seja 

respeitado para um bom início do trabalho coletivo. 

 

Material de estojo 

*3 lápis pretos nº 22 * 1 caneta hidrográfica fina preta 

* 1 caixa de lápis de cor (12 cores) * 1 tubo de cola bastão 

* 1 apontador c/ depósito * 1 régua de 30 cm (para ficar na escola) 

* 1 borracha macia * 1 tesoura pequena com ponta arredondada 

* 1 conjunto de canetas hidrocor (12 cores) * 2 canetas esferográficas: preta e azul 

* 1 caneta marca-texto (qualquer cor) * 1 calculadora simples 

 

Observação: Solicitamos que estes materiais sejam repostos sempre que necessário. 

 

Material específico da série 

 2 cadernos universitários com espiral, capa dura, pautados, 96 folhas (Português, História, Geografia 

e Ciências). 

 1 caderno tipo universitário, capa dura, quadriculado “pedagógico” (1cm x 1cm), 100 folhas 

(Matemática). 

 7 pastas de plástico finas tamanho A4, com ferragem simples, tipo “Romeu e Julieta” (arquivo de 

lições e O.E.). 

 2 pastas de plástico finas, tamanho A4, com elástico para fechar (lição de casa e Música). 

 1 garrafa de plástico ou de outro material resistente à queda, com tampa,  para que os alunos 

mantenham com água potável na mochila. 

 

Observações 

 A escola se responsabilizará por providenciar e distribuir uma agenda. Para os alunos novos, 

providenciará também um caderno de Artes3 e um caderno de Biblioteca. O valor destes materiais 

será cobrado na taxa de material.  

 Recomendamos que, se possível, comprem sempre cadernos com folhas não picotadas. 

 

Sobre o uso e cuidados com o material 

 Todos os pertences do aluno devem vir marcados com nome completo e série em lugar aparente.  

 A agenda deve ser checada diariamente, pois é utilizada para a comunicação entre a família e a 

escola.  

 Pastas, cadernos e materiais de estojo, podem ser reaproveitados de um ano para o outro e 

repostos apenas quando necessário. A reutilização destes itens, se em boas condições, é 

incentivada pela escola com a intenção de evitar consumo desnecessário e ensinar os alunos a 

reaproveitarem materiais. 

 

                                                 
2 Será de grande ajuda aos alunos se o lápis for experimentado antes da compra, para avaliação de sua qualidade: o grafite deve 

deslizar e realizar um bom registro sem borrar e sem que os alunos precisem usar força para escrever. 
3 Esse caderno será reposto e cobrado novamente na taxa de material do período apenas quando necessário ao longo do EF I. 


