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4º ano – Ensino Fundamental
LIVROS DIDÁTICOS

DISCIPLINA

CAPA

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

Língua Portuguesa

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

Matemática

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

MATEMÁTICA - PROJETO PRESENTE - 4ª EDIÇÃO LIVRO
Luiz Márcio Imenes
Marcelo Lellis
Estela Milani
EDITORA MODERNA

BRICK BY BRICK 4
Autores: Hilani Mercadante e Viviane Kirmeliene
Editora StandFor (representante FTD), 2017

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

Inglês

SUGESTÃO:

DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA –

O dicionário ficará no
armário da sala de aula e
será de consulta diária do
aluno.

PARA ESTUDANTE

ÁRVORE DA VIDA A inacreditável biodiversidade da vida na Terra - Rochelle
Strauss
EDITORA MELHORAMENTOS

Ciências
Não precisa ser novo.

TÍTULO LITERÁRIO
PIPI MEIALONGA
Astrid Lindgren
EDITORA COMPANHIA DAS
LETRINHAS
DOM QUIXOTE - Série clássicos

DESCRIÇÃO
CONTO DE AVENTURA - Píppi Meialonga é uma menina como nenhuma outra: ela mora
sozinha, faz comidas deliciosas, derrota ladrões e ainda tem tempo para brincar com os irmãos
Tom e Aninha, seus vizinhos da Vila Vilekula. Com ilustrações da artista que trabalhou na
primeira edição sueca da Píppi, esta história introduz a mais querida personagem de Astrid
Lindgren aos pequenos leitores.

EDITORA MODERNA

NOVELA DE CAVALARIA - Apaixonado por histórias de cavalaria, Alonso Quijano passa a
acreditar que é um cavaleiro andante. Em seu delírio, muda o nome para Dom Quixote de la
Mancha, veste-se com uma armadura improvisada, faz de Dulcineia sua amada, a quem quer
dedicar suas glórias e seus feitos. O vizinho Sancho Pança torna-se seu fiel escudeiro.
Nenhum cavaleiro andante teve a ousadia de Dom Quixote. Tampouco viveu suas aventuras e
desventuras, que aqui são contadas de forma divertida e emocionante.

Hans Staden - Um Aventureiro
no Novo Mundo - Em Quadrinhos
Jô Oliveira
EDITORA CORTEZ

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS - No século XVI, o aventureiro alemão Hans Staden participou
de duas expedições ao Brasil. Em sua segunda viagem, foi feito prisioneiro pelos índios
Tupinambá, em Bertioga, que praticavam rituais de antropofagia. No período de cativeiro,
escapou várias vezes de ser devorado pelos nativos porque fingia ser francês (os franceses
eram amigos dos Tupinambá) e porque chorava muito (o que era considerado sinal de covardia
pelos indígenas). Com esses estratagemas, conseguiu adiar seu sacrifício.

universais
Walcyr Carrasco

MALALA, A MENINA QUE
QUERIA IR PARA A ESCOLA
Adriana Carranca Corrêa
COMPANHIA DAS LETRINHAS
CONTOS DE ENGANAR A
MORTE
Ricardo Azevedo

EDITORA ÁTICA

LIVRO-REPORTAGEM - destinado ao público infantil, a jornalista Adriana Carranca relata às
crianças a história da adolescente paquistanesa Malala Yousafzai, baleada por membros do
Talibã aos catorze anos por defender a educação feminina. Na obra, a repórter traz suas
percepções sobre o vale do Swat, a história da região e a definição dos termos mais
importantes para entender a vida desta menina tão corajosa.
CONTO DE ARTIMANHA - O livro é composto de quatro histórias nos legada pelos
portugueses. Elas tratam dessa situação em que uma personagem tendo sido visitada pela
Morte – tenta adiar a sua partida, seja por meio da negociação dos prazos ou pregando uma
peça à Morte. É nessas idas e vindas da Morte e nos logros que estão a graça de cada conto.
As ilustrações coloridas inspiradas nas xilogravuras do cordel são como um retrato dos
principais momentos de cada conto.

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

