Relação de Livros e
4 Materiais
Ano – Ens. Fundamental
2019
o

1. Livros Didáticos
Título:
Volumes:

Eleva Plataforma de Ensino
1, 2, 3 e 4.

Título:

Minidicionário da Língua Portuguesa

2. LIV (Laboratório de Inteligência de Vida)


Caderno do Aluno – 4o ano Fund. I - (Adquirido no colégio)

3. Livros Paradidáticos
Título:

Blog do Sapo Frog

Autor:

Almir Correia

Editora: Formato
Título:
As Viagens de Gulliver (Coleção Reencontro Infantil)
Autor:
Jonathan Swift
Editora: Scipione
Título:

Os Doze Trabalhos de Hércules
Reencontro Infantil

Editora: Scipione

4. Ciranda Literária


Escolher três livros da lista



Solicitamos não reaproveitar os livros já lidos pelo(a) aluno(a)
em anos anteriores.

1
4º ano



O segredo da amizade – Wagner Costa – Ed. Moderna;



Azul é lindo: Planeta Terra, nossa casa – Ruth Rocha – Ed.
Salamandra;



História das mil e uma noites – Ruth Rocha – Ed. Salamandra;



O velho, o menino e o burro e outras histórias caipiras – Ruth Rocha
– Ed. Salamandra;



O que os olhos não veem – Ruth Rocha – Ed. Salamandra;



O reizinho mandão – Ruth Rocha – Ed. Salamandra;



Dois idiotas sentados cada qual em seu barril – Ruth Rocha – Ed.
Salamandra;



Este admirável Mundo Louco – Ruth Rocha – Ed. Salamandra;



O rei que não sabia de nada – Ruth Rocha – Ed. Salamandra;



De onde nascem as histórias – Fábio Sombra – Ed. Record;



Mania de Explicação – Adriana Falcão – Ed. Salamandra;



Cíntia Holmes e Watson e suas incríveis descobertas – Christiane
Gribel – Ed. Salamandra;



Judy Moody salva o mundo! – Megan McDonald – Ed. Salamandra;



Quando tudo começou – César Obeid – Panda Books;



O amuleto perdido e outras lendas africanas – Magdalene Sacranie –
Panda Books;



Meio ambiente – Michael e Dennis Driscoll – Panda Books;

2
4º ano



Sherlock Holmes e o caso da joia azul – Arthur Conan Doyle – Panda
Books;



O fantasma escritor e as cartas misteriosas – Patrícia Engel Secco –
Ed. Melhoramentos;



Contos e lendas sobre virtudes – Lois Rock – Ed. Melhoramentos;



Contos dos meninos índios – Hernâni Donato – Ed. Melhoramentos;



Gabi em busca da PAZ – Tiago de Melo Andrade – Ed.
Melhoramentos;



As grandes questões do coelho pensador – Astrid Desbordes – Ed.
Melhoramentos;



O jardim secreto – Frances Hodgson Burnett – Ed. Scipione;



O pequeno vampiro – Ângela Sommer – Ed. Martins Fontes;



O rei que ria – Marco Túlio Costa – Ed. Formato;



Eu produzo menos lixo! – Cristina Santos – Ed. Cortez;



Quando a noite engoliu o dia – Flávia Côrtes – Ed. Cortez;



Salvador, a primeira capital do Brasil – Antonietta D’Aguiar Nunes –
Ed. Cortez;



O menino que espiava pra dentro – Ana Maria Machado – Ed. Global;



As aventuras do Marujo Verde – Gláucia Lemos – Ed. Saraiva;



A mãe de ouro e outros contos – Folclore Brasileiro – Walcyr
Carrasco – Ed. Moderna;



O limpador de placas – Monika Feth – Ed. Brinque.Book;

3
4º ano



Bullying não é amor! – Silmara Rascalha Casadei – Ed. Cortez;



A lenda do preguiçoso e outras histórias – Giba Pedroza – Ed. Cortez;



Simbad, o Marujo – Tatiana Belinky – Ed. Melhoramentos;



História de Terra e do Céu – Lendas indígenas do Brasil – Douglas
Tufano – Ed. Moderna;



Um cantinho só pra mim – Ziraldo e Ruth Rocha – Ed.
Melhoramentos;



Do outro lado do Atlântico – Paulini Alphen/Maria Eugênia – Ed.
Companhia das Letrinhas;



História da Bahia em quadrinhos – Flávio Caetano da Silva – Casa da
Qualidade;



No mundo do consumo – A administração das necessidades e dos
desejos – Edson Gabriel Garcia - Ed. FTD;



Diversidade – Tatiana Belinky – Ed. FTD;



Os detetives do prédio azul – Flávia Lins e Silva – Pequena Zahar;



Os perguntadores da garrafa – Flávia Reis – Ed. Moderna;



O tapete mentiroso – David Lucas – Ed. Martins Fontes;



Peter Pan – James M. Barrie – Ed. Salamandra;



Crônicas – Vida da Gente – Fernando Bonassi – Ed. Formato;



Lâmpadas, lamparinas e lampiões – Neide Cortizo – Ed. Caramurê;



Viagens e descobrimentos – Neide Cortizo – Ed. Caramurê;

4
4º ano



Uma estranha aventura em Talalai – Joel Rufino dos Santos – Ed.
Global;



A estranha montanha que roncava – José Maviael Monteiro – Editora
Scipione.

5. Material Individual


1 avental plástico impermeável grande (com emblema do Colégio
impresso);



3 cadernos grandes tamanho universitário (com espiral, capa dura, 96
folhas cada um);



1 caderno de desenho (grande, 50 folhas, capa dura);



3 classificadores (rápidos, de plástico, com emblema do Colégio
impresso);



1 agenda (presenteada pelo Colégio no início do ano letivo);



1 régua resistente de metal (30cm);



2 revistas em quadrinhos (novas);



1 Revista Monica´s Gang (Turma da Mônica em Inglês);



1 jogo adequado à idade e de livre escolha do aluno;



1 monobloco;



1 caixa de massa de modelar;



1 tubo de cola bastão (média);



1 tubo de cola líquida de silicone;



1 bloco de papel Canson(180mg) A3;



1 bloco de papel Criativo;



1 tela para pintura (30x40) (levar somente quando solicitado pela
Escola);

6. Material Pessoal Diário
5
4º ano

(trazer na mochila – não será recolhido)



1 estojo completo (incluindo lápis-de-cor, lápis grafite, apontador de lápis
e borracha);



1 tesoura sem ponta (com o nome do aluno gravado);



1 tubo de cola (em bastão) médio;



1 estojo de hidrocor (12 cores);



1 caixa de giz de cera;



Marcador de texto;



O estojo completo, a tesoura, a cola, o estojo de hidrocor e a caixa de giz
de cera (de uso pessoal / diário) ficarão permanentemente na mochila,
devendo ser repostos quando necessário.

7. Material de Artes


10 metros de fita de cetim;



1 caixa de lápis de cor aquarelável;



100 folhas de papel ofício colorido A4 (tipo Chamequinho - azul);



1 caixa de gizão de cera (12 cores);



10 folhas de papel carmo (amarelo);



10 folhas de papel duplex (amarelo);



6 folhas de papel metro (pardos);



1 anilina;



5 folhas de papel seda (cores variadas);



2 folha de papelão Paraná;



4 placas de borracha EVA (tamanho 45x60cm - amarelo);



3 metros de kami (amarelo) – peça única;



2 pilot (ponta média) pretos;

6
4º ano



1 bloco de papel Canson (A3);



1 fita de empacotamento 38mm x 50m (sugestão Scotch/3M);



1 pacote de papel criativo escolar (Filipinho Color);



1 caixa de massa de modelar (sugestão: Acrilex);



2 potes de tinta acrílica brilhante de 250 ml (amarela);



2 potes de tinta guache 250ml (amarela);



3 pincéis (Tigre ou similar) números diferentes: 02, 06 e 12;



3 pacotes de bolas de soprar perolizadas;



1 tubo de cola de isopor (200ml);



1 metro de feltro (amarelo).

8. Observações Gerais
1. Todos os livros e cadernos deverão ser marcados com o nome do
aluno (na capa) e forrados com plástico transparente.
2. Para garantir recebimento no início das aulas, a aquisição do Material
Didático (Plataforma Eleva) deverá ser realizada no Colégio Mendel
Vilas até o dia 25/01/2019.
3. O material de artes e individual dos alunos deverão ser entregues nos
seguintes dias:


De 28/01 a 31/01/2019 – material de artes e individual para a
assistente de piso, nos turnos matutino e vespertino devidamente
identificados com o nome e ano do aluno. Solicitamos que este
material seja entregue apenas pelos pais ou responsáveis, pois
será conferido por nossa assistente.



04/02/2019 – livros paradidáticos e da ciranda, na sala de aula,
para a profa. de classe.

4. A aquisição do material de Artes poderá ser feito no Colégio através
de taxa ou em qualquer papelaria.
5. Início das Aulas:


2o ao 5o ano E.F. I – 04/02/2019

7
4º ano

Atenciosamente,
Equipe Mendel Vilas.

8
4º ano

