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Título:  ELEVA PLATAFORMA DE ENSINO (Módulos adquiridos no Colégio)  

Volumes:  1. 2. 3. 4   
 

Título:    Minidicionário da Língua Portuguesa. 
 

 

 
 
 

 KIT LIV - Caderno do Aluno – 4o Ano Fund. I - (Adquirido no Colégio) 

 
 
 

Look 3 SB + WB + Antologia. Editora National Geografic 

Learning  

*Os materiais são apresentados no formato de pack contendo: Student Book + 
Workbook + Antologia 
(Disponível no Colégio) 
 

 
 
 

Plataforma Árvore de Livros 
Como adquirir: 

 

1o Passo: 

 Estar matriculado no Colégio Mendel Vilas; 

2o Passo:  

 O Colégio Mendel Vilas envia a lista dos alunos matriculados para a Plataforma 

Árvore de Livros para gerar o código de acesso. 

3o Passo: 

 O Código de acesso é entregue ao estudante. 

4o Passo:  

 Acessar a plataforma https://www2.arvoredelivros.com.br/  

 

 

 

 

 4o ANO 

E.F I 

 

Relação de Livros e Materiais 2021 

https://www2.arvoredelivros.com.br/
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 Inserir o código de acesso fornecido pelo Colégio. 

 Seguir o passo a passo para realizar a compra e receber o seu login. 

 
                                                     

 

Srs. Pais e responsáveis, 

A lista de materiais para o ano letivo de 2021 foi ressignificada para se adequar aos 
protocolos e cuidados com a saúde dos nossos estudantes, portanto publicamos uma 
lista reduzida e qualquer necessidade de outros itens será solicitado com antecedência.  

 O material de Artes que consta na lista, deverá permanecer em casa, sendo 
solicitado segundo planejamentos das aulas. A utilização do referido material será 
publicado previamente na agenda virtual e no classroom da turma. Se necessário, 
fazer a reposição. 

 

 1 avental plástico impermeável (com emblema do Colégio impresso). 

 1 rolinho para pintura. 

 1 caneta permanentes de ponta grossa. (cor diversa) 

 2 caixas de massa de modelar. (12 cores - base amido) 

 1 blocos de papel Canson. (180mg) A3 

 1 bloco de papel Criativo. 

 1 bloco de papel Filipinho color escolar. 

 1 caixas de gizão de cera. (12 cores – grande) 

 1 tubo de cola branca cascolar ou similar. (200 g) 

 1 caixa de tinta guache com 6 cores - 15 ml   

 2 pincéis (números: 04, 10). 

 1 caixa de cola colorida. 
 

 
 
 

 2 revistas Coquetel Picolé. 

 1 revista Monica´s Friend (*Turma da Mônica em Inglês). 

 2 cadernos tamanho universitário. (capa dura, 96 folhas) 

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

 1 monobloco 
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 2 classificadores (plástico de elástico com emblema do colégio impresso, 

identificar com o nome da criança). 

 1 régua de metal ou plástico resistente. (30cm) 
 

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

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

 1 tubo de cola (em bastão). 

 1 estojo de hidrocor (12 cores). 

 1 marcador de texto (qualquer cor). 

 1 canetas de ponta porosa. (fina – preto) 

 

Obs.: Todo o material de uso diário ficará permanentemente na mochila, 
devendo ser repostos quando necessário. 
 

 

 
 
 
 
 

1. Todos os livros e cadernos deverão ser marcados com o nome do aluno 

(na capa) e forrados com plástico transparente. 

2. Para garantir o recebimento dos módulos no início das aulas, a aquisição 

deverá ser feita no Colégio Mendel Vilas até o dia 11/01/2021.  

3. A comunicação família/escola (atividades, avisos, comunicados, 
circulares, informativos entre outros...) será pelos canais online: 
classroom da turma, agenda virtual e e-mail. 

4. A aquisição do material pedagógico para Artes ficará sob a 
responsabilidade da família e deverá ser enviado para o Colégio 
somente quando solicitado.  

5. Para o transporte diário dos materiais, sugerimos a utilização da mochila 
de rodinhas evitando assim, o excesso de peso. 

 
 

Atenciosamente, 
Equipe Mendel Vilas 

 


