
 

 

 

 

Prezados Pais, 

 

Temos o prazer de comunicar aos pais que já está disponível a relação dos 
recursos pedagógicos necessários para cada aluno neste ano letivo. 

É fundamental que as famílias compreendam que não se trata de uma simples 

lista de itens, mas um conjunto, cuidadosamente selecionado, de recursos, que leva 
em conta o programa de ensino do Colégio, novas orientações da legislação e, agora, 
as tendências de inovação progressivamente incorporadas ao nosso cotidiano. 

Além dos livros que constam na lista, também utilizaremos recursos digitais. No 

caso do 4º ano do Ensino Fundamental, todas as turmas vão utilizar a plataforma 
Guten, um recurso digital para estimular a leitura e a produção textual.  

Trata-se de uma nova ferramenta para que alunos e professores aprofundem o 
trabalho já realizado na Escola, com diversos novos recursos de ensino. Neste caso, 
contudo, a Escola assumirá o investimento e oferecerá o acesso livre aos alunos do  

4º ano em 2019. 

É muito importante que as famílias acompanhem de perto esse processo e 
participem das atividades dos filhos, agora também no ambiente virtual. A educação 

no Magno busca abrir um novo horizonte de oportunidades de aprendizagens 
significativas para as crianças, em um mundo no qual já navegam e que 

inegavelmente fará parte de sua educação ao longo da vida - o mundo virtual. 

 

Atenciosamente, 

 

A Direção 
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Papelaria 

 
 Agenda 

 Estojo 

 Cola bastão 

 Lápis preto Faber-Castell no 2 

 5 cadernos universitários, 96F  

 Caixa de lápis de cor 

 Durex (1,5 cm de largura) 

 Borracha 

 Régua plástica transparente (30 cm) 

 Apontador 

 Caneta esferográfica azul 

 Tesoura sem ponta 

 Conjunto de canetas coloridas de ponta porosa fina 

 2 pastas catálogo Yes transparentes, tamanho A4, Clear Book com 40 

sacos BD 40AS (Produção Textual e Inglês) 

 Pasta catálogo Yes transparente, tamanho A4, Clear Book com 20 

sacos BD 20AS (Música) 

 Pasta transparente, tamanho A4, com elástico (material de Inglês) 

 Pasta ferragem transparente (para atividades) 

 

Observação importante: todo o material do aluno deverá ser entregue com nome 
completo, ano e disciplina, em etiquetas coladas na parte inferior das capas. 
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Livros 
Disciplina Título do livro Complemento Autor Editora 

Português 
Projeto Presente:  

Língua Portuguesa 

4o ano 

4a ed. (2015) 

ISBN 

9788516097479 

Débora Vaz 

Elody Nunes Moraes 

Rosângela Veliago 

Moderna 

Literatura 

Histórias árabes 

 

Ou 

 

Histórias chinesas 

 

Ou 

 

Histórias  

greco-romanas 

 

Ou 

 

Histórias russas 

1º Bimestre Ana Maria Machado FTD 

Inglês 

Story Central  

Student’s Book Pack, 

v.4 

(2015) 

ISBN 

9780230452244 

Angela Llanas 

Libby Williams 
Macmillan 

Ciências 
Ligamundo:  

Ciências 

4o ano 

(2018) 

ISBN 

9788547234270 

César da Silva Júnior 

Débora C.de A. 

Godoy 

Paulo S. B. Sanches 

Sezar Sasson 

Sonelise A. Cizoto 

Saraiva 

Geografia 
Projeto Presente: 

Geografia 

4o ano 

4a ed. (2015) 

ISBN 

9788516097974 

Neuza S. Guelli 

Miriam Orensztejn 
Moderna 

História 
Projeto Presente: 

História 

4o ano 

4a ed. (2015) 

ISBN 

9788516097813 

Ricardo Dreguer 

Cássia Marconi 
Moderna 

Matemática 
Projeto Ápis: 

Matemática 

4o ano 

Versão 

Reformulada 2018 

ISBN 

9788508184798 

Luiz Roberto Dante Ática 

 


