ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 4º ANO
Livros didáticos
LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS

HISTÓRIA E GEOGRAFIA

MARCHA
LÍNGUA
PORTUGUESA
4º
ANO
(649693) REF 2020
Autor: Maria Teresa e Maria
Elisabete
Editora: Scipione
ISBN: 9788547402228

MARCHA MATEMÁTICA
4º ANO (649703) REF 2020
Autor: Maria Teresa e
Maria Elisabete
Editora: Scipione
ISBN: 9788547402327

MARCHA CIÊNCIAS 4º
ANO (648169) REF 2020
Autor: Maria Teresa e
Maria Elisabete
Editora: Scipione
ISBN: 9788547401962

MARCHA
HISTÓRIA
E
GEOGRAFIA
4º
ANO
(648303) REF 2020
Autor: Maria Teresa e Maria
Elisabete
Editora: Scipione
ISBN: 9788547402129

Programa pedagógico socioemocional
 Programa de desenvolvimento socioemocional adotado pela Escola São José e parte
integrante do Projeto Pedagógico da Escola. É fornecido pela Somos Educação em
parceria com Frankling Covey Education.
 A educação socioemocional é obrigatória em todas as escolas brasileiras, conforme a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação e a Base Nacional Curricular Comum.
 Se você ainda tiver dúvidas sobre a adoção do programa peça o Guia Explicativo na
secretaria ou saiba mais no site: https://www.olideremmim.com.br/como-funciona/.

Livros digitais e plataforma de aprendizagem
 Todos os livros didáticos e os materiais de apoio do Líder em Mim ficam disponíveis em
formato digital na plataforma.
 Os livros digitais podem ser baixados em qualquer dispositivo e usados sem internet.
 Permite o preparo de aulas dinâmicas e a continuidade das atividades letivas mesmo na
impossibilidade de aulas presenciais.

Valores
Pacote completo
(livros didáticos + programa socioemocional).
 Valores para compra do pacote completo na secretaria
da escola: R$ 794,00.
 Formas de pagamento:
o Parcelado: em até 12x de R$ 66,17.
o À vista: 5% de desconto = R$ 754,00 (débito ou
até 6x no cartão).
 Não aceitamos Banricompras.

ATENÇÃO
 Os livros didáticos começarão a ser usados em sala de
aula em 01/03/2021 para que não haja prejuízo em
caso de novo afastamento das atividades presenciais.
 Os kits completos podem ser adquiridos na secretaria
da escola a partir de 15/11/2020.
 Todos os livros didáticos também podem ser
encontrados nas principais livrarias, com exceção do
Líder em Mim, que não é um material didático, mas
um Programa Pedagógico.
 O valor aqui disponível refere-se ao pacote
promocional completo a venda na secretaria (Livros
Didáticos + Programa Pedagógico Socioemocional).

Apostila: Em 2021, como medida compensatória da pandemia, a Escola irá oferecer gratuitamente as Apostilas
de idiomas e a agenda para os alunos que adquirirem o pacote didático na secretaria. Valor avulso: R$ 55,00

ENSINO FUNDAMENTAL – 4º ANO
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
Material pedagógico de uso pessoal
(deve vir na mochila diariamente)
4 cadernos grandes com espiral (96 folhas)
1 caixa de lápis de cor com 12 cores
1 tubo grande de cola líquida branca
1 caixa de giz de cera (grosso, 12 cores)
1 estojo com 3 lápis de escrever, 1 caneta
esferográfica azul, 1 apontador e 1 borracha
1 caneta permanente (para contornar trabalhos)
1 caneta marca-texto
1 tesoura sem ponta
1 régua de 30cm
1 conjunto de canetinhas hidrocor (12 cores)
1 garrafinha para água
1 toalhinha pequena
Material para aula de Artes
(vai e volta com o aluno no dia da aula de Artes)
1 maleta plástica pequena (tipo para ferramentas)
1 conjunto de tinta tempera/guache (12 cores)
1 pincel nº 14, chato e curto.
1 copo plástico (rígido) para água
1 esponja (do tipo para lavar louça)
1 pano para limpeza do pincel (flanela)
1 camiseta usada para proteção ao pintar
1 tela de pintura tamanho 20x30
Material que dever ser entregue dia 11/02/2021
para a professora regente
500 folhas de papel A4 branco (sem pauta)
100 folhas de papel A4 colorida
2 pacotes de papel Color Set A4
1 folha de EVA grande (cor vermelha)
1 metros de TNT (cor vermelha)
1 gibi ou 1 livro de história infantil
1 pacote de palitos de picolé
Dicionários para aulas de idiomas
1 Minidicionário da Língua Portuguesa
atualizado*
1 Dicionário Espanhol/Português –
Português/Espanhol*
1 Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês*

POLÍTICA DE USO DOS MATERIAIS ESCOLARES
Em 2021, a Escola São José reafirma o seu
compromisso com o uso consciente e sustentável dos
materiais escolares.
Todos os materiais entregues na escola são
armazenados em um depósito único, onde é feito um
controle rigoroso da utilização desses itens.
É por isso, por exemplo, que mesmo entregando
uma folha de EVA rosa, cada aluno tem todas as cores
a sua disposição. A cada ano são solicitados apenas os
itens que necessitam de reposição.
Atenção!
● Em 2021, entregam a lista de material na escola os
alunos novos e os alunos que porventura não tenham
entregado em 2020 (conforme controle da secretaria).
● O material diário individual e o material para aula de
artes seguem de responsabilidade da família.
● O material do 4º ano deve ser entregue no dia
11/02/21, quinta-feira, das 7h45 às 11h30, para a
professora regente. Um familiar deve estar disponível
para aguardar a conferência do material no ato da
entrega. Este é um momento em que a família pode
aproveitar para conhecer a nova professora regente da
turma antes do início do ano letivo.
● Como medida de economia e sustentabilidade,
sugere-se que sejam sempre reaproveitados materiais
de anos anteriores, como réguas, borrachas etc.
● Durante o ano, para fins pedagógicos, podem ser
solicitados: alimentos para atividades culinárias,
sucatas, ilustrações, fotografias e revistas para recorte
e taxas para atividades em datas especiais.
● O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugerimos
grafar o nome do estudante na parte interna de cada
peça de roupa.
● Os livros, apos las e programas pedagógicos
adotados possuem direitos autorais. Cópias desses
materiais em sala de aula serão recolhidas como
registro de infração à Lei de Direitos Autorais e não
serão devolvidas (Lei 9610/1998 e suas alterações).

