
MATERIAL ESCOLAR – 2021 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

  

COLEÇÃO NAUTAS – 4º ano: LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, HISTÓRIA, 

GEOGRAFIA, ENSINO RELIGIOSO, AMPLIANDO ROTAS e ROBÓTICA.  Kit da Editora Edebê  – Valor: 

R$ 682,88 

 

VEJA O PASSO A PASSO PARA A COMPRA, NO FINAL DA LISTA.  

 

OUTROS LIVROS 

 DICIONÁRIO: “Minidicionário AURÉLIO” Editora Positivo (ou outro, se caso já possuir) 

 RODA DE LEITURA: O livro para roda de leitura será solicitado em março. 

 PARADIDÁTICO: "Cachorrinho Samba - A  mina de ouro" 

Maria José Dupré - Ed. Ática 
 

 

PROGRAMA BILÍNGUE – PARCERIA INTERNATIONAL SCHOOL - Material e suporte pedagógico 

Pagamento via boleto bancário 

• 12 parcelas de R$ 160,00 ou  

• 12 parcelas de R$ 144,00, para pagamento até o dia 01 de cada mês.   

 

 

Materiais que deverão ser trazidos no primeiro dia de aula ( a professora orientará os 

alunos sobre os materiais que deverão permanecer na mochila):  

 
- 03 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)  
- 02 lápis grafite nº 2  
- 01 apontador com depósito e 1 borracha   
- 01 régua (30cm) 
- 02 tubos de cola bastão  
- 01 tubo de cola líquida pequena 45g 
- 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 (pode ser de anos anteriores) 

- 01 Flauta doce barroca Yamaha YRS 24 B (pode ser usada a mesma flauta do 3º ano) 
 
  



Material de Arte que deverá ser trazido quando solicitado:  
 

  01 caixa contendo:  
 

- 01 toalha de mão ou pano de prato 
- 01 camiseta velha grande 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 
- 01 caixa de giz de cera com 6 cores 
- 01 tela 20 cm x 30 cm 
 

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.  

 
 
 

ATENÇÃO: 
 

1 - Não adquira Agenda Escolar, ela será uma oferta do Mazzarello. A Agenda deve acompanhar o 

aluno diariamente, pois é a sua identidade na escola. 

2 - Os alunos receberão a Carteira de Estudante 2021, gentileza do Mazzarello, em parceria com a New 

Face. 

 

DATAS IMPORTANTES: 
 

 21/01/2021 – Reunião de Apresentação com os professores e coordenação 
18h – On-line 
Link: meet.google.com/pbm-ccmb-svk 

 

 26/01/2021 – Início das aulas 

  

https://meet.google.com/pbm-ccmb-svk?hs=122&authuser=0


MATERIAL  ESCOLAR  2021  -   EDITORA  EDEBÊ 

PASSO  A  PASSO  -  ENSINO  FUINDAMENTAL  ANOS  INICIAIS 
 

 

Acesse: loja.edebe.com.br e clique no banner fixo da Campanha 2021. Em seguida:  

   

1º - Selecione o segmento do aluno: ENSINO FUNDAMENTAL I  

2º - Indique o ano do aluno: 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano ou 5º ano.  

3º - Identifique o material com o nome completo do aluno e clique em “Confirmar”.  

4º - Confira o valor do pacote desejado e verifique todos os itens do pacote clicando em “Mostrar 

itens do kit”.   

5º - Ao clicar em “Mostrar todos os itens”, o kit completo estará selecionado. Não comprar livros 
complementares. Comprar APENAS os livros da Coleção NAUTAS, que estão assinalados.   

6º - Após ler e aceitar os termos, você será direcionado ao carrinho de compras.   

7º - Para finalizar o seu pedido, selecione o local de entrega (Estado e nome do colégio).  

8º - Em caso de irmãos, é possível adicionar, no mesmo pedido, clicando em “Comprar mais 

Produtos”.  

 9º - Fechar pedido.  

10º - Finalizar compra, fazendo login.   

11º - Opção de pagamento: 10 parcelas, sem juros, no cartão de crédito ou 5% no boleto, à vista.  

    

IMPORTANTE 

O material será entregue no Mazzarello, aguarde informações sobre a data e 

protocolos de retirada. 

No caso de dúvidas, a Edebê disponibiliza a sua central de Atendimento, por meio do 
e-mail: sac@edebe.com.br ou pelo telefone 0800.718-0077, no horário comercial.  

 

http://loja.edebe.com.br/
http://loja.edebe.com.br/
http://loja.edebe.com.br/

