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DISCIPLINA

LÍNGUA PORTUGUESA - PROJETO
PRESENTE - 4ª EDIÇÃO
Débora Vaz
Elody Nunes Moraes
Rosângela Veliago
EDITORA MODERNA

CAPA
Livro consumível - Se for
adquirir via internet, certifiquese de que não foi usado.

Língua Portuguesa

MATEMÁTICA - COLEÇÃO SABER
MATEMÁTICA - 2013
Kátia Stocco Smole
Maria Ignez Diniz
Vlademir Marim
EDITORA FTD

Livro consumível - Se for
adquirir via internet, certifiquese de que não foi usado.

Matemática

BRICK BY BRICK 3
Autores: Hilani Mercadante e Viviane
Kirmeliene
Editora StandFor (representante FTD),
2017
DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA
- PARA ESTUDANTE

Livro consumível - Se for
adquirir via internet,
certifique-se de que não foi
usado.

Inglês

SUGESTÃO:
Este material ficará no
armário da sala de aula
e será de consulta diária
do aluno.

LITERATURA E PARADIDÁTICOS

DESCRITIVO

O Pequeno Vampiro
Angela Sommer-bodenburg
EDITORA MARTINS FONTES

CONTOS DE SUSPENSE - Anton adora ler histórias de terror, principalmente de vampiros,
aqueles seres terríveis, com dentes enormes e afiados. Mas Anton nunca tinha ouvido falar
de um vampiro como Rüdiger. É um vampiro muito simpático que, como Anton, também
gosta de ler.

A FANTÁSTICA FÁBRICA DE
CHOCOLATE – 6ª edição
Roald Dahl
EDITORA MARTINS FONTES

FÁBULA - Charlie Bucket adora chocolate. Sr. Willy Wonka, o mais incrível inventor no
mundo, está abrindo os portões de sua Fantástica Fábrica de Chocolate a cinco crianças
sortudas. É o prêmio de uma vida! Quebra-queixos, doces mexe-mexe e um rio de delícias
de chocolate derretido os aguardam. Charlie precisa apenas de um Cupom Dourado, e
essas guloseimas poderão ser todas dele.

CONTOS DA RUA BROCÁ
Autor: Pierre Gripari
Ilustrador: Claude Lapointe

CONTO DE FICÇÃO - Nesta obra a criança é convidada a descobrir o mágico universo do
imaginário. Uma batata conversa com uma guitarra a respeito de seus amores por um
sultão, um diabinho vivia levando bronca, pois só tirava notas altas na escola, e muitas
outras loucas histórias divertidas e criativas.

MITOS GREGOS - 3ª Edição / 2013
Eric A. Kimmel
EDITORA MARTINS
FONTES
Este livro poderá ser adquirido
na Feira do Livro Usado que acontecerá no
mês de março, no pátio da escola.

MITOS GREGOS - Quando se fala em mitologia, a primeira ideia que nos vem é a dos
deuses e heróis dos mitos gregos. A preocupação do autor nessa antologia foi a de
aproximar os heróis gregos do jovem leitor de hoje, usando uma linguagem simples e
humanizando seus personagens. Pandora se enreda em problemas como tantas outras
mulheres curiosas deste mundo; Perséfone enfrenta o ciúme de Deméter como muitas
outras moças que escolhem um marido que não agrada à mãe; o ambicioso rei Midas é um
ser humano como muitos outros que aprendem grandes lições por meio do sofrimento.
Assim, o autor oferece ao leitor de hoje uma versão vibrante e inovadora dessas histórias
eternas.

Alguns esclarecimentos:

▪ Todos os materiais necessitam de identificação. Eles serão conferidos um a um pelas professoras já na
primeira semana de aula.
Importante: Pedimos que todos os itens da lista sejam entregues no mesmo dia (12/02) para facilitar a
conferência e controle de recebimento.
A qualidade do material escolar influi em um bom resultado no trabalho do aluno.

Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola - (41) 3027- 2744

