Há 18 anos com um estilo diferente de ser.
Educação infantil do 4º mês até os 5 anos de idade e
Ensino Fundamental de 6 a 10 anos de idade.

Lista de Material 2018
Ensino Fundamental - 4º ano
MATERIAL INDIVIDUAL – 4º ano
Observações: 1)Todos os itens deverão ser identificados com o nome e sobrenome do aluno. 2)Os acessórios são padrão da
escola, para adquirir basta solicitá-los na secretaria. 3)Prazo máximo para entrega do material completo na PPEI
16/02/2018. 4)O estojo seguirá diariamente para o responsável verificar e repor o necessário em casa. Não avisaremos a
necessidade de reposição.
Agenda escolar, padrão da PPEI (Deverá ser adquirida na secretaria da escola. Não será permitido o uso de
01
outro modelo).
Caderno pautado de 48 folhas, capa dura, tamanho universitário, de qualquer cor (Português, Matemática,
07
História, Geografia, Ciências, Inglês e Espanhol).
Estojo contendo sempre: lápis, borracha, apontador, marca texto, caneta esferográfica azul, corretivo,
01
hidrocor, lápis de cor, tesoura, régua de 30 cm e cola.
Pasta ferragem com 05 plásticos, com furo, na cor transparente (Artes, Filosofia/Empreendedorismo, Redação
04
e Literatura).
Esteira de palha natural, tamanho pequeno (Não comprar de palha plástica, pois a mesma desfia e não estica no
01
chão).
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS – 4º ano
Observações: 1)Verifique, no momento da compra, se os livros estão atualizados. 2)Todos os livros deverão ser identificados
com o nome e sobrenome do aluno. 3)Prazo máximo para entrega do material completo na PPEI 16/02/2018.
Linguagens 4º ano – Edição: 6 - Ano Edição: 2017.
Autores: William Roberto Cereja, Thereza Analia Cochar Magalhães.
Editora: Atual.
Gramática - Volume 4.
Português
Autores: Gilio Giacomozzi, Gildete Valério e Geonice Valéria.
Editora: FTD - 1ª Edição.
Dicionário Escolar da Língua Portuguesa Aurélio Junior, Luft ou Michaelis.
Paradidáticos de Português

Matemática

Ciências

Geografia

História

Inglês

Paradidáticos de Inglês

Espanhol

Essa lista seguirá, via agenda ou e-mail, pois consta de quatro títulos diferentes por aluno.
Matemática 4 - 4ª Edição.
Autores: Ênio Silveira e Cláudio Marques.
Editora: Moderna.
Matemática 4 – Caderno de Atividades - 4ª Edição.
Autores: Ênio Silveira.
Editora: Moderna.
Aprender Juntos - 4º ano.
Autora: Cristiane Motta.
Editora: SM – 5ª Edição.
Aprender Juntos - 4º ano.
Autora: Leda Leonardo da Silva.
Editora: SM – 5ª Edição.
Aprender Juntos - 4º ano.
Autora: Raquel dos Santos Funari e Monica Lungov.
Editora: SM – 5ª Edição.
New English Adventure – Student’s Book With Workbook – Level 4.
Autores: Tessa Lochowski, Anne Worrall with Jose Luis Morales.
Editora: Pearson.
Brain Gym – Level 4 - Autor(a): Miller, Laura - Editora: Pearson.
Animal Athletes – Level 4 - Autor(a): Laidlaw, Caroline - Editora: Pearson.
Pollyanna – Level 4 - Autor(a): Degnan-Veness, Coleen - Editora: Pearson.
Festival Fun – Level 3 - Autor(a): Ingham, Barbara - Editora: Pearson.
Nuevo Recreo - Volume 4.
Autora: Roberta Amendola.
Editora: Santillana Español.

Há 18 anos com um estilo diferente de ser.
Educação infantil do 4º mês até os 5 anos de idade e
Ensino Fundamental de 6 a 10 anos de idade.

Paradidáticos Inglês

ORIENTAÇÃO DE OBJETOS PARA MOCHILA E NÉCESSAIRE – Ensino Fundamental
(Somente alunos dos horários ampliado e integral)
Observações: 1)Todos os itens, inclusive as roupas, deverão ser identificados com nome, sobrenome e turma do aluno. 2)As
roupas usadas retornarão para casa diariamente no saco de roupa suja. Favor repor a quantidade limpa no dia seguinte pelo
saco de roupa limpa. 3)Não será de responsabilidade da escola a perda de nenhum item sem identificação. Os itens perdidos
não identificados serão descartados após 30 dias. 4)Os objetos seguirão diariamente para o responsável verificar e repor o
necessário em casa. Não avisaremos a necessidade de reposição. 5)Nessa turma o uso do uniforme é obrigatório. 6)A
aplicação do repelente e/ou filtro solar deverá ser prescrita pelo pediatra e também sinalizada na agenda, diariamente.
01

Colônia.

01

Escova de dente.

01

Filtro solar.

02

Muda de roupa – quantidade diária.
Opções de uniforme: camiseta, camisa manga curta, camisa manga comprida, calça, short, short saia, conjunto de frio (Calça
e casaco) e jardineiras (Compridas, curtas ou saia). Calçados: tênis ou Crocs (Cores: branca, azul, vermelha ou preta).

01

Par de Havaianas® (cores: branca, azul, vermelha ou preta).

01

Pasta de dente.

01

Pente ou escova para cabelo.

01

Repelente.

01

Sabonete líquido.

01

Toalha fralda (Não poderá ser outro tipo) - cor branca.
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MATERIAL COLETIVO – Ensino Fundamental
Essa lista deverá ser solicitada, via e-mail (pedagogico@ppei.com.br) ou na secretaria da escola.
Observações: 1)Todos os itens dessa lista serão utilizados para fins pedagógicos. 2)Esta lista é opcional para
pagamento na PPEI, ou compra na papelaria de sua preferência. 3)É imprescindível que os itens sejam enviados nas
cores e tamanhos solicitados. 4)Os itens sinalizados com “cores variadas” deverão ser enviados em diferentes cores.
5)Caso os itens da lista não sejam enviados de uma só vez, o responsável deverá ligar e agendar para que a baixa do
material seja feita na sua presença. 6)Prazo máximo para opção de pagamento ou entrega do material completo na
PPEI 05/03/2018.

