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MATERIAL DE USO PESSOAL (FICAR NA MOCHILA DO ALUNO)
- Lápis nº 2, borracha, régua (20cm), 01 cola (40g), lápis de cor, hidrocor, apontador, tesoura 
sem ponta, marcador de texto e 
- 01 pasta transparente com elástico (fina) – tamanho ofício (cor: livre)
- 03 máscaras embaladas individualmente
- 01 embalagem para guardar a máscara que foi trocada
- 01 garrafinha para água

LÍNGUA PORTUGUESA 
LIVRO: Interpretação de textos 4 – Desenvolvendo a competência leitora – William Cereja e 
Ciley Cleto – Editora Atual ISBN: 978-85-472-3738-7
DICIONÁRIO ESCOLAR DA LÍNGUA PORTUGUESA AURÉLIO JÚNIOR – AURÉLIO 
BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA – EDITORA POSITIVO 
01 caderno grande – capa dura – 48 folhas – verde 
Leitura complementar: Os livros para leitura complementar serão pedidos durante o ano 
letivo.

CIÊNCIAS 
Buriti Ciências Plus (De acordo com a BNCC) / Ed. Moderna 2018 - ISBN 978-85-16-112912 
01 caderno grande (brochura – capa dura) – 48 folhas – vermelho

LABORATÓRIO  
01 jaleco branco com identificação nominal 
Obs.: É obrigatório o uso de jaleco branco, em brim, (100% algodão) com a logo do Colégio.

MATEMÁTICA 
LIGAMUNDO – Matemática / 4º ano – Eliane Reame – 1ª ed. / Ed. Saraiva 2018 – ISBN: 978-85-472-3467-6
01 caderno grande (brochura – capa dura) – 48 folhas – amarelo

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Os registros serão feitos no caderno de Matemática.

HISTÓRIA  
Livro: Ligamundo História – 4º ano – Alexandre Alves – Letícia Fagundes de Oliveira – Ed. 
Saraiva 2018 – ISBN: 978-85-472-3447-8
01 caderno grande (brochura – capa dura) – 48 folhas – azul

IMPORTANTE:
- O aluno deve estar uniformizado desde o 1º dia de aula.
- Todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno.
- Os livros deverão ser encapados com plástico transparente.
- Livros e cadernos identificados na capa.
- Outros materiais serão solicitados, quando necessário, conforme o planejamento.
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GEOGRAFIA (Não será adotado o livro de Geografia)
01 caderno grande (brochura – capa dura) – 48 folhas (na cor laranja ou encapado com 
plástico/contact laranja)
     
ENSINO RELIGIOSO
Pasta catálogo com 30 plásticos 

KIT MENTE INOVADORA – MIND LAB 

- Alunos antigos que adquiriram o material do 3º ano em 2020
Receberão um código de acesso para plataforma/site de compra para aquisição somente do 
material complementar      
(Material: Jogoteca + Material Digital do Aluno + Avaliação Socioemocional)

- Alunos novos -  Adquirir kits do aluno - 3º ano/2020

A compra poderá ser realizada através da papelaria Enfoque e pela plataforma de 
e-commerce através do código que será disponibilizado no site do colégio.
 
ARTES VISUAIS/ EDUCAÇÃO MUSICAL 
O material será solicitado, quando necessário, conforme o planejamento

INGLÊS    
Fun Quest 3 (ISBN 978-85-8078-331-5) 
Fun Quest 4 (ISBN 978-85-8078-350-6) 
New Magic Minds 4 (ISBN 978-85-8078-268-4) - Editora Learning Factory.

Em caso de dúvida:
Contato Loja Edify: (21) 3195-2211
                                     atendimento.loja@edifyeducation.com.br

store.edifyeducation.com.br
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