
 

 

 

 

 

 

TODO MATERIAL DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO  

 

1. MATERIAL PARA ESTAR DIARIAMENTE NA MOCHILA:  

 4 cadernos grandes de 96 folhas, com margem e linhas, capa dura e não espiral;  

 2 lápis nº 2 (não lapiseira); 

 1 borracha;  

 1 tesoura sem ponta;  

 1 apontador simples;  

 1 régua (30cm); 

 1 caixa de lápis de cor (12 cores); 

 1 cola branca;  

 1 cola em bastão;  

 1 pasta com elástico;  

 1 conjunto de canetas hidrográficas (12 cores);  

 1 Dicionário da Língua Portuguesa – Sugestões:  

A- BUENO, Silveira. Silveira Bueno: minidicionário da língua portuguesa. 2.ed. São Paulo: FTD, 2007.   

B- HOUAISS, Antonio et al. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Objetiva.  

 

2. LIVROS DIDÁTICOS (Imagens das capas ao final da lista):  

1- Aprender juntos matemática, 4° ano: ensino fundamental / organizadora Edições SM; editora 

responsável Andressa Guarsoni Rocha. – 6ª ed. – São Paulo: Edições SM, 2017.  

2- Aprender juntos língua portuguesa, 4º ano: ensino fundamental / organizadora Edições SM; 

editora responsável Isadora Pileggi Perassollo. – 6ª ed. – São Paulo: Edições SM, 2017.  

3- MANTOVANI, Katia – Crescer ciências, 4º ano. – 1ª ed. – São Paulo: Editora do Brasil, 2018. 

(Coleção crescer). 

4- CRUZ, Angela, WALDHELM, Mônica – Educação Financeira: Entender e praticar 4. São Paulo: 

Editora do Brasil, 2020. ISBN: 9788510083041 

 

3. MATERIAIS DIVERSOS QUE FICARÃO NO ESCANINHO DA SALA DE AULA:  

    

3.1 Uma caixa plástica, identificada, com tampa (tamanho máximo: caixa de sapatos), contendo:  

 2 pincéis chatos nº 8 e 14;  

 1 pano para limpar os pincéis; 

 1 caixa de giz de cera;  

 1 pote com tampa para lavar os pincéis;  

 1 camiseta velha e grande para ser usada nas aulas de artes;  

 12 unidades de tinta têmpera guache pequena (conjunto); 

 1 caixa de massinha super soft (12 cores); 

 1 caixa de cola colorida (6 unidades).  

Obs.: É importante que os materiais acima já venham dentro da caixa e identificados.  

 

3.2 Outros materiais: 

 1 bloco de folhas timbradas do colégio (adquirir na secretaria);  

 1 bloco de folhas de desenho, sem margem (tamanho A3); 

 1 pacote de papel colorido (tamanho A4);  

 1 classificador simples, com 20 plásticos; 

 20 folhas de desenho (tamanho A4);  

 1 pacote de papel toalha para o lanche;  
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 2 gibis para leitura; 

 1 pasta sanfonada; 

 1 jogo educativo adequado para a faixa etária.  

 

4. MATERIAL PARA MÚSICA:  

 1 caderno grande de música pautado com espiral;  

 1 classificador com 50 sacos plásticos;  

 1 flauta doce, soprano, sistema germânico (tipo Yamaha).  

 

5. MATERIAL PARA LÍNGUA ALEMÃ: 

 1 classificador simples com 20 plásticos;  

 1 caderno pequeno de 48 folhas;  

 Livro (Imagem da capa ao final da lista):  

Die Deutschprofis A1.1 – Kurs- und Übungsbuch - Klett Verlag.  

SWERLOWA, Olga. Die Deutschprofis A1.2. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Clips online. 

Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH, 2016. ISBN: 9783126764773 

 
Aquisição do livro pela Bahnhof Didática: 

Valor: R$ 124,00 

Link: https://www.bahnhofdidatica.com.br/die-deutschprofis-a1-1-kurs-und-ubungsbuch-mit-audios-und-clips-online 

Código do cupom de desconto de 20%: UPLP3Q6NH 

Prazo de encomenda até o dia 07.03.2021. 

Entrega: Segunda quinzena de março no Colégio Sinodal 

No campo “cadastro”, preencher com o endereço pessoal. 

No campo “referência de endereço”, colocar o nome completo e o ano escolar do aluno em 2021. 

 

6. MATERIAL DE INGLÊS:  

 1 caderno pequeno de 48 folhas (pode ser o mesmo do 3º ano); 

 1 classificador simples com 20 plásticos (pode ser a mesma do 3° ano);  

 Livros (Imagens das capas ao final da lista):  

1- MILITELLO, Ana Lúcia. Kids' Web. Vol. 2. 3° edição. São Paulo: Richmond, 2019. (Continuação 

do livro adquirido em 2020.)  

2- MILITELLO, Ana Lúcia. Kids' Web. Vol. 3. 3° edição. São Paulo: Richmond, 2019.  

 

 

7.  PROJETO “ALUNO-LEITOR”: Durante o ano letivo, realizaremos a compra e a leitura de 2 livros de 

literatura infantil. Os títulos serão informados posteriormente.  

 

OBSERVAÇÕES:  

 Os cadernos deverão possuir margem e estarem identificados do lado de fora. O restante do material 

também deverá estar identificado.  

 Repor o material na medida em que for terminando.  

 O material do item 2 será armazenado em sala de aula para uso dos alunos em atividades 

pedagógicas.  

 As observações sobre estojos leves, cadernos de capa fina e número indicado de cores (lápis de 

cor e hidrográficas) são extremamente importantes para evitar problemas de excesso de peso 

na mochila.  

 Aconselha-se que, no momento da compra da mochila, além da preocupação com sua estética, 

também haja a preocupação com o seu peso.  

 O uniforme para Educação Física é camiseta, tênis, abrigo ou bermuda do uniforme escolar.  

 O aluno poderá aproveitar os materiais de anos anteriores se não estiverem totalmente utilizados.  

 O aluno deverá vir ao Colégio com o uniforme completo. Ele pode ser adquirido nos seguintes locais:  

o BN Company - Av. Brasil, 718, sala 105, Centro – Portão. Telefone 3562 5307;  

o DC Uniformes - Rua São Caetano, 364, Centro – São Leopoldo. Telefone 3589 7200. 

https://www.bahnhofdidatica.com.br/die-deutschprofis-a1-1-kurs-und-ubungsbuch-mit-audios-und-clips-online


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da capa do livro 

de Matemática. 

Imagem da capa do livro 

de Língua Portuguesa. 

Imagem da capa do livro 

de Ciências. 

Imagem da capa do livro 

de Alemão. 

Imagem da capa do 1º livro 

de Inglês. 

Imagem da capa do 2º livro 

de Inglês. 

Imagem da capa do livro 

de Educação Financeira. 


