LISTA DE MATERIAL PEDAGÓGICO INDIVIDUAL / ANUAL
4º ANO - 2018
De acordo com a Portaria nº 6/2017 e nº 07/2017 do DECON-Ceará e a Portaria nº
15/2017 do PROCON-Fortaleza
Atenção: para aqueles que desejarem, a Casa da Tia Léa poderá providenciar alguns itens do material da criança
mediante pagamento de taxa. Maiores informações na secretaria. Lembramos que este serviço é OPCIONAL.

Lista de Material Pedagógico Individual (pode ser incluso na taxa opcional)
Quantidade
04
04
02
02
08
01
01
01
01
01

Material
Apontador
Borracha
Caixa de lápis de cor grande
Estojo de canetinha - sendo 01 de caneta grossa e 01 de caneta fina
Lápis grafite preto
Tela de arte para pintura 30x40
Pincel para pintura nº 2 - para trabalhos com artes
Caixa de lápis de cera grande
Resma de papel (A4)
Jogo Pedagógico apropriado para a idade que favoreça o desenvolvimento e a
socialização da criança

(Os itens abaixo NÃO estão inclusos na taxa opcional)
01
01
01
02 ou 03
01
01
01
01
01
01

Tesoura sem ponta (sugerimos Mundial, Tramontina ou de qualidade similar)
Pasta catálogo com sacos ou divisões internas
Estojo completo (contendo lápis, apontador, borracha e lápis de cor- para usar EM
CASA)
Uniforme Escolar (à venda na Lojinha da Tia Léa)
Agenda (à venda na Lojinha da Tia Léa)
Uniforme de Educação Física (à venda na Lojinha da Tia Léa)
Caderno grande com capa dura - 8 matérias
Garrafinha para água identificada com o nome da criança
Caderno brochura pequeno – 50 folhas
Caderno de desenho com 96 folhas

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
•
•
•
•
•
•
•

O Plano de Utilização dos Materiais encontra-se à disposição no site ou na secretaria.
Estas quantidades são para todo o ano. E caso estes materiais sejam pedidos por semestre, reduzir as
quantidades.
Para uma maior segurança da criança aconselhamos atenção às marcas dos produtos.
O uniforme, agenda, copos, toalhas, entre outros materiais, também estarão disponíveis para venda na
Lojinha da Tia Léa.
A mochila para transportar diariamente o material da criança e os demais materiais devem ser devidamente
marcados com o nome da criança.
Por uma medida de segurança, os brinquedos e jogos pedagógicos devem conter o selo do Inmetro.
O uniforme escolar é de uso obrigatório: camisa branca com marca da escola, short azul com marca da
escola, tênis preto ou sandália preta estilo Ortopé. Por medida de segurança, sandálias estilo Crocs não são
permitidas. Sugerimos 2 ou 3 uniformes. Conferir outras orientações no manual informativo.
Conferir também a Lista de Livros Didáticos (no verso) e Paradidáticos e o Enxoval de Sistema Integral (no
site) para crianças que almoçam, jantam ou com permanência superior a 7 horas.

A ENTREGA DE MATERIAL NA DATA PREVISTA É INDISPENSÁVEL PARA O INÍCIO DAS
ATIVIDADES DA CRIANÇA NA CRECHE
Vire...
Cpu: direção/2018/R.S;CP

LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS/ 2018 - ENSINO FUNDAMENTAL – 4º ANO
LÍNGUA PORTUGUESA
Livro: Linguagens - 4º ano. Autores: Willian Roberto Cereja / Thereza CocharMagalhães – 6ª edição
reformulada – São Paulo – Atual, 2017. ISBN-9788557690424
Gramática: Escrever bem com Gramática 4 – 4º Ano - Autora: Laiz Barbosa de Carvalho – 6ª edição – São
Paulo – Saraiva, 2016. ISBN-9788547213336
Apostila do Projeto de Literatura (à venda na secretaria)
DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA(sugestões):
 Mini Aurélio. Autor: Aurélio Buarque de Holanda. Editora: Positivo
 Aurélio Júnior. Autor: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Editora: Positivo
INGLÊS
Livro: Just for Kids 4º ano – Ana Maria PeresLacerda e Vivência Julia Puchivailo Última edição - Ed.
Positivo
MATEMÁTICA
Livro: Projeto Prosa- 4º ano - Autoras: Daniela Padovan / Isabel Cristina Guerra /IvanildaMilian - Editora:
Saraiva - Última edição.
Caderno do Futuro 4º Ano – simples e prático – Célia Passos – Zeneide Albuquerque – Última edição
GEOGRAFIA / HISTÓRIA
Livro de Geografia: Ceará uma nova geografia – Nonato Nogueira - Ed. EdJovem – Edição Reformulada
Livro de História: Ceará história é memória viva – Nonato Nogueira - Ed. EdJovem– Edição Reformulada
CIÊNCIAS
Livro: Projeto Presente – Ciências Naturais 4 – Lilian Bacich – Celia R. Carone – Edilson A. Pichiliani – Ed.
Moderna – Última edição. ISBN-9788516099640
Caderno de atividade 4– Ed. Moderna – Última edição. ISBN-9788516099664
PARADIDÁTICOS(podem ser inclusos em taxa específica – consultar a secretaria – serviço opcional):
deverão ser adquiridos cinco exemplares, sendo três de autores cearenses e três de títulos variados.
Conferir sugestões de títulos na secretaria ou no site da escola – www.casadatialea.com.br.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 Os livros poderão ser adquiridos na Lojinha da Tia Léa ou em livrarias da cidade.
 Após confirmação da aquisição correta, os livros deverão ser encapados com plástico transparente
e etiquetados com o nome do aluno;
 Todo o material relacionado deverá ser apresentado no primeiro dia de aula.
 Os livros NÃO estão inclusos na taxa de material opcional.
 Alunos matriculados no curso extra de inglês necessitam adquirir o livro do Programa Learning
Fun (à venda na Tesouraria da Escola).

Cpu: direção/outubro 2018/R.S. CP

