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MATERIAL 2022 - 4° ANO 

LIVROS DIDÁTICOS  

LIVROS PARADIDÁTICOS 

 MATERIAIS 
 
 Agenda com dimensões mínimas 13.5 x 20.5 cm 
 Estojo completo - (lápis, caneta, apontador, marca texto, borracha, lápis de cor, canetinha) 
 Régua 20 cm, tesoura sem ponta, cola 90g. 
 03 cadernos grandes de capa dura BROCHURÃO 80 ou 96fls. (Port /produção de texto; Matemática/Ciências; 
Hist e Geo / Ensino Religioso) NÃO COMPRAR ESPIRAL 
 01 pasta com elástico para guardar atividades 
 02 revistas para recorte e colagens 
 03 gibis 

 

ATENÇÃO 
 

MATERIAL DE INGLÊS:  
Coleção New Explorer Green (01 Livro do aluno e 02 
apostilas da International School), serão entregues 
para os alunos no início do ano letivo, na sala de aula.  
 
OBSERVAÇÕES:  
 Uniforme completo;  
 Em dias de Frio: Calça comprida de uniforme, 
moletom nas cores azul, cinza, banco ou preto (sem 
estampa); 
 Reunião de pais com os/as professores/as no dia: 
28/01 às 19h30min;       
 
 

 Todo o material deverá estar etiquetado com o 
nome do/a aluno/a; 
 As apostilas deverão vir na mochila do/a aluno/a;  
 Os livros paradidáticos deverão ser enviados ao 
colégio de acordo com a solicitação via agenda, 
realizado pelo/a professor/a;  
 Início das aulas: 27/01; 
 Horário de início das aulas: Período matutino: 7h 
e Período vespertino 13h15min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sistema de Ensino SAS: Livros 1, 2 e 3: Matemática, português, história e geografia e ciências. Suplementos: 

atividades suplementares e prática de produção textual. Tecnologia: Após adquirir o material físico o aluno terá 

acesso a Plataforma SAS. Acesse portalsas.com.br, gere sua senha para ser liberada pelo responsável e utilize os 

serviços exclusivos do portal. Lá o estudante encontrará vários recursos para sua rotina de estudos como o 

Gabarito e Resoluções dos Livros: respostas completas das atividades propostas nos livros didáticos. Eureka: 

para o aluno aprender se divertindo. Disponível para: português, matemática, ciências, história, geografia. 

Simulado SAS: tem o foco na evolução constante dos alunos por meio de avaliações robustas, análise de dados 

e plano de estudos personalizado. 

 Arte e habilidade 4 – Editora IBEP, 3ªEdição 
 Dicionário: Português - Inglês 
 Dicionário: Português 

 Bruxinha Zuzu e Gato Miú, Eva Furnari- Ed. Moderna 
 Dinheiro compra tudo? Cássia D’Aquino, Ed. Moderna 
 Vou-me Embora Desta Terra, É Mentira Eu Não Vou, Ricardo Azevedo, Ed. Moderna 
 A Carta de Hugo, Tom Percival, Editora Salamandra 
 Um Homem no Sótão, Ricardo Azevedo. Ed. Ática. 


