
 
LISTA DE MATERIAIS – 2020 

 

DISCIPLINAS LIVROS DIDÁTICOS 

PORTUGUÊS  
COLEÇÃO REDE PITÁGORAS 2020 

 
 

Formas de Pagamento: 
 

À Vista: R$ 758,10 (Cartão ou Espécie) 
ou 

R$ 798,00 Cartão: 8 X R$ 99,75 
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HISTÓRIA 
GEOGRAFIA 

MATEMÁTICA 
CIÊNCIAS 

INGLÊS 

ARTE 

PARADIDÁTICOS 

A Caligrafia de Dona Sofia 
Autor: André Neves / Editora: Paulinas 

Bia na América 
Autor: Ricardo Dreguer / Ilustrações: Thiago Lopes 
Editora: Moderna 

A Hora do Desconto  
Autor: Pedro Bandeira / Ilustrações: Avelino Guedes, Elisabeth 
Teixeira, Openthedoor, Rogério Borges / Editora: Moderna 

DICIONÁRIO 
ATUALIZADO 

De acordo com a nova ortografia 
Editora: Moderna 

 
 Informações complementares: 

 
 Início das aulas: 03 de fevereiro de 2020; 

 Período de socialização para alunos novatos: 23 e 24 de janeiro – 8h às 11h;  
 Entrevista com os pais dos alunos novatos nos dias:  

23/01/2020: 1º ao 3º ano  / 24 /01/2020: 4º e 5º ano  

Horário: 14h às 17h (por ordem de chegada)                                
 Entrega dos materiais escolares para alunos novatos e veteranos nos dias:  

23/01/2020: 1º ao 3º ano  /  24 /01/2020: 4º e 5º ano  

Horário: 14h às 17h  
 Fardamento Escolar: comprar na escola (obrigatório no 1º dia de aula) 

 Não receberemos materiais escolares no 1º dia de aula, pois os alunos serão nossa 

prioridade.  

ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Rua Guaraná, Quadra E 11 Nº 01 - Ouro Preto - Olinda - PE 
Telefax: 3429-4772 - E-mail: escola_ensc@uol.com.br 
Site: www.enscweb.com.br 
Há 50 anos educando de perto para você ir mais longe. 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

about:blank
about:blank


Recursos Pedagógicos Complementares 
 

 Materiais que deverão ficar com o 
aluno: 

 
1 - caixa de hidrocor – 12 cores 
1 - caixa de gizão de cera – 12 cores  
1 - caixa de lápis de cor madeira (12 
cores) 
1 - tesoura sem ponta (com nome gravado) 
1 - apontador 
1 - régua transparente (30cm) 
4 - borrachas brancas quadradas 
 4- lápis grafite / 1 - marcador de 
texto / 3 - canetas 
1 - tubo de cola branca (90g)  
2 - cadernos de capa dura (96 folhas/ 
grande) com a identificação na capa com 
o nome das disciplinas abaixo:  

• Português - Redação  
      História/, Geografia 
• Matemática - Ed. Financeira / 

Ciências 
1 - caderno de capa dura (48 folhas/ 
pequeno)  para Música/ Religião 

1 - Flauta Doce Soprano Barroca - Yamaha 
(uso nas aulas de música) 
1- pincel nº10 
 
Obs. Não aceitamos caderno de matéria.  
 
 Materiais de uso pessoal: 
 Copo ou garrafinha 
 Lancheira 
 
Obs.: Todo material deverá ser marcado 
com o nome e a série do aluno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiais que deverão deixar na 
escola: 

 

1- literatura infantil de acordo com a faixa 
etária 
1- revista / 1 – gibi 
1 - folha de emborrachado grande 
(exceto rosa, azul e lilás) 
1 - pacote de papel filipinho  
10 - folhas de duplo ofício  
2m -TNT 
2 - colas de isopor 
 1 - jogo pedagógico lúdico a sua escolha; 
(pega-vareta; jogo da memória, quebra-
cabeça, dominó, dama, ludo, cubo 
mágico, jogo da velha, resta um) 
10 - folhas de papel pautado 
10 - envelopes branco (tamanho ofício) 
1 - cola brascoplast 
2 - peças de fita de cetim 
1- EVA com glitter 
1 – folha de emborrachado estampado 
1 – folha de color set 
1m -  de chita 
1- folha de cartolina branca 
1- pacote de palito de picolé 
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