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Centro Educacional COEDUCAR
Lista de Material Individual
4º Ano – Ensino Fundamental – 2019
2 cadernos brochurão com 96 folhas, com pauta e capa dura (não pode ser espiral)
2 lápis pretos nº2 (não pode ser lapiseira)
1 borracha branca e macia
1 apontador
1 régua de 20cm
1 caixa de lápis de cor de 24 ou mais cores
1 caneta marcador de texto
1 tesoura (ponta redonda)
1 pasta polionda fina (para tarefa de casa)
1 estojo pequeno de material dourado de madeira
1 vidro de cola
1 mini dicionário com o novo acordo ortográfico (apenas para os alunos novatos)
 Todo material deve ser etiquetado com o nome da criança.
 Os livros deverão ser encapados com plástico transparente.
 A escola fornece uma agenda para cada estudante que será entregue no início do ano.
UNIFORME




O Uniforme é de uso obrigatório e é composto por:
Bermuda, saia-calça, calça e jaqueta azul-marinho com logomarca da escola – disponível em tactel ou
helanca. A escola permite o uso de outras peças desde que sejam sem estampas, na cor azul marinho
ou jeans.
Camiseta regata, manga curta ou longa, em malha fria com logomarca da escola e disponível em sete
cores: laranja, vermelho, azul, verde, rosa, amarelo e preto. O uso da camiseta oficial é indispensável.

Fornecedor:
Querhym Confecções – Tel: (31) 3891-8867

4º ANO
TÍTULO
PORTUGUÊS
LINGUAGENS
4º ano
LIGAMUNDO
MATEMÁTICA
4º ano
LIGAMUNDO
HISTÓRIA
4º ano
LIGAMUNDO
GEOGRAFIA
4º ano
LIGAMUNDO
CIÊNCIAS
4º ano
FUN WAY 4

AUTOR

EDITORA

ISBN

Willian Cereja
Atual
Tereza Cochar
Eliane Reame

9788557690424
Saraiva
9788547234676

Alexandre Alves,
Leticia F. de Oliveira
Anselmo Lazaro
Branco,
Ana Paula Piccoli
Cesar da Silva Junior,
Paulo Sergio Bedaque
Sanches,
Sezar Sasson
Elisabeth Prescher
Vera Abi Saber

Saraiva
9788547234478
Saraiva
9788547234379
Saraiva
9788547234270
Richmond
(Moderna)

9788516103378

Importante:




Os livros de Português, Matemática, Ciências, Geografia e História serão vendidos na escola.
Apenas o livro de Inglês não será vendido na escola, deve ser providenciado pela família para o início
das aulas de 2019.

