
 

               MATERIAL ESCOLAR PARA 2019  –  4º  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 
DISCIPLINAS: LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA, 
ENSINO RELIGIOSO, INGLÊS.  
 

1 – Livros Didáticos:  
 
Será utilizado o Kit de livros da Rede Salesiana de Escolas, no valor de R$ 680,01, que deverá ser adquirido 
no endereço eletrônico www.loja.edebe.com.br ou no link Edebê, disponibilizado no site do MAZZARELLO. 

Após a confirmação do pagamento à Edebê Brasil, com cartão de crédito (em até 10 vezes) ou no 
boleto, à vista (com 5% de desconto), o Material Didático será enviado ao Colégio.  
Cabe à Edebê Brasil todo o processo comercial, inclusive a emissão de nota fiscal.  
No caso de dúvidas, a Edebê Brasil disponibiliza a sua central de Atendimento, através do e-mail: 
sac@edebe.com.br ou pelo telefone: 0800 718 0077 (de 2ª a 6ª, das 8h às 19h).  
 

OS LIVROS SERÃO ENTRE GUES ,  PELA SECRETARIA,  A PARTIR DO DIA 15/01/19,  

MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA.   

 
 
2- Outros Livros:  
 

 DICIONÁRIO: “Minidicionário AURÉLIO” Editora Positivo (ou outro, se caso já possuir) 
 PARADIDÁTICO: Almanaque Ruth Rocha – Ed. Salamandra 

 RODA DE LEITURA: O livro para roda de leitura será solicitado em março. 
 
3 – Materiais que deverão ser trazidos no primeiro dia de aula ( a professora orientará os alunos 
sobre os materiais que deverão permanecer na mochila):  

 
- 04 cadernos universitários de 100 folhas, capa dura e espiral 
- 01 caneta azul e 1 caneta preta para uso diário. Canetas coloridas (se desejar)  
- 01 caixa de lápis de cor (quantidade livre) 
- 01 caixa de canetinhas hidrocor (quantidade livre)  
- 06 lápis grafite nº 2  
- 01 apontador com depósito, 1 borracha, 1 régua (15 cm) 
- 04 tubos de cola bastão 
- 01 tesoura (pequena e sem ponta, de boa qualidade – com o nome) 
- 02 canetas marca texto de cores claras 
- 01 pasta com elástico, etiquetada, qualquer cor 

- 01 pasta azul com elástico, etiquetada - para INGLÊS  

- 01 pasta amarela com elástico, etiquetada -  para MÚSICA 
- 01 Flauta doce barroca Yamaha YRS 24 B (pode ser usada a mesma flauta do 3º ano) 
- 01 bloco pautado universitário -  100 folhas 
 

4- Material de Artes que deverá ser trazido quando solicitado:  
 
  01 caixa contendo:  
 
. 01 toalha de mão  
. 01 camiseta velha para os dias de pintura  
. 01 plástico grosso para forrar a carteira (40 x 55 cm) 
. 01 pincel chato nº 10  
. 01 pincel redondo nº 4  
. 01 caixa de tinta guache – 6 cores 



 
5- Projetos Multidisciplinares e Eventos: 
 

 R$ 110,00 – boleto que será enviado em 20/03/19.  

 R$  90,00 – deverá ser entregue à professora no 1º dia de aula, num envelope com nome e série da 
criança (preferencialmente em dinheiro).  

 R$ 45,00 – para projetos dos alunos do Período Integral, entregue no 1º dia de aula para 
coordenadora Eliana. 

 
 Lembretes importantes:  

 
1 - Encapar todos os livros e os cadernos com plástico transparente incolor, contendo etiqueta na capa com 
o nome completo da criança.  
2 - Identificar todos os outros materiais (lancheira, pasta, tesoura, régua, etc, incluindo o uniforme) com nome 
completo e ano da criança.  
3 – Ficar atento aos materiais que deverão ser substituídos ou repostos ao longo do ano.  
4 - Orientar a criança a trazer para a escola apenas o “material do dia”, evitando assim o excesso de peso 
na mochila.  
5- Sugestão para compra: Papelaria Paperello – Av. do Guacá, 785 – Fone: 2959-2702. 
 
 

 Observações:  
 
1 - A Agenda Escolar 2019 será uma oferta do Mazzarello, entregue no início das aulas, devendo 
acompanhar o aluno diariamente, pois ela servirá de comunicação entre escola-família.  
2 – Os alunos receberão a Carteira de Estudante 2019, gentileza do Instituto Madre Mazzarello, em parceria 
com a New Face.  
 

  Datas Importantes:  
 

23/01/2019 – Reunião de Pais, às 19h30, no Teatro.  
28/01/2019 – Início das aulas. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


