Escola Vera Cruz

Ensino Fundamental

MATERIAL ESCOLAR PARA 2020
4o ANO
Todo material escolar foi cuidadosamente planejado para favorecer a organização dos
alunos nas diferentes atividades, o que permite facilidade no manuseio e durabilidade.
Solicitamos que verifiquem com seus filhos a possibilidade de utilização do material
adquirido nos anos anteriores.

Material para áreas de Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Ciências Humanas
e Matemática

R$
1 caderno pequeno quadriculado 0,75 cm para Matemática ......................
lateral vermelha (cód. 1135)

32,00

1 caderno pequeno para Língua Portuguesa – lateral azul (cód. 1136) ..........

32,00

1 caderno de desenho – lateral laranja (cód. 1150) ....................................

32,00

5 etiquetas Vera Cruz (cód.1170) ..............................................................

0,00

20 envelopes plásticos (cód. 573) .............................................................

0,00

1 ﬁchário para Matemática – adesivo vermelho (cód. 1280) ........................

24,00

1 ﬁchário para Língua Portuguesa – adesivo azul (cód. 1281) ......................

24,00

1 pasta classiﬁcadora para Ciências da Natureza – adesivo verde (cód. 1154)

24,00

1 pasta classiﬁcadora para Ciências Humanas – adesivo marrom (cód. 1155)

24,00

1 pasta classiﬁcadora para TP – adesivo laranja (cód.1158) ........................

24,00

1 pasta com elástico para Lição de Casa – adesivo laranja listrado (cód. 1160)

30,00

1 pasta com elástico para TP – adesivo laranja (cód. 1161) .........................

30,00

TOTAL .....................

276,00

1 ﬁchário pequeno – caderno do leitor – adesivo azul (cód. 1552) ...............

33,00

Somente para alunos novos na Escola:

IMPORTANTE
1. O/A aluno/a deverá manter seu material completo durante o ano, com os seguintes
itens:
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estojo
apontador
borracha
caixa de lápis de cor
grampeador médio
caixa de grampos
lápis pretos no 2B
régua de 30 cm de acrílico transparente
tesoura de aço inoxidável sem ponta
tubo de cola bastão
prancheta tamanho meio ofício

2. A Escola possui uniforme adequado e confortável, que permite a liberdade de
movimentos, necessários para um bom aproveitamento das atividades do dia a dia.
O uso do uniforme é optativo. No entanto, recomendamos que as crianças venham
sempre à Escola com roupas e calçados confortáveis.
As aulas de Educação Física ocorrem duas vezes por semana para todas as turmas.
Nesses dias, o uso de roupas adequadas é ainda mais importante para viabilizar a
participação e envolvimento das crianças nas atividades.
O uso da camiseta do Vera é obrigatório nas saídas planejadas pela Escola e demais
atividades extraescolares.
3. Material indispensável para ser usado em classe:
– Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa, da Editora Objetiva,
com atualização do Novo Acordo Ortográﬁco (ISBN 9788573029079) ou
Pequeno dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, da Editora Moderna
(ISBN 9788516101473).
– Atlas Geográﬁco Saraiva, de Vera Lúcia de Morais Caldini e Leda Ísola
(ISBN 9788502205352).
4. Livros solicitados:
– FABRA, Jordi Sierra I. Kafka e a boneca viajante. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
128 p.
– MARINHO, João Carlos. O Gênio do crime. Ilustrado por Mauricio Negro.
São Paulo: Global, 2009. 144 p., il. (Aventuras da turma do Gordo).
– FALCÃO, Adriana. Luna Clara & Apolo Onze. Ilustrado por José Carlos Lollo.
São Paulo: Moderna, 2002. 328 p., il.
5. No 4o ano, a área de Língua Portuguesa desenvolve um projeto sobre notícias
jornalísticas. Assim, é solicitado aos pais que façam a assinatura do jornal Joca,
que será utilizado no decorrer do ano. Para assinar o jornal, basta acessar o
site https://jornaljoca.com.br/portal/, selecionar a opção de assinatura
“Online + Impresso” e seguir as instruções fornecidas.

