2022
LISTA MATERIAL ESCOLAR
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
TODOS OS LIVROS DIDÁTICOS SERÃO DA COLEÇÃO MODERNA
COMPARTILHA “ATIVAR!”

Disciplinas: LÍNGUA PORTUGUESA / MATEMÁTICA / HISTÓRIA /
GEOGRAFIA / CIÊNCIAS / ARTE / INGLÊS (PROGRAMA BILÍNGUE)
Passo a passo da compra on-line Livros Didáticos pelo site da Moderna Compartilha.
É fácil, prático e rápido:

1
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4
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ACESSE O NOSSO SITE MODERNACOMPARTILHA.COM.BR
Depois de acessar, basta clicar na seção COMPRE AQUI no menu superior.
CADASTRE-SE OU FAÇA O LOGIN
Caso você já tenha comprado pelo site modernacompartilha.com.br, basta iniciar a sessão
inserindo os dados de login e senha do responsável pela compra anterio. Se não tiver cadastro de
compra conosco, cadastre-se inserindo todos os dados solicitados do responsável pelo aluno (CPF
cadastrado na matrícula do seu filho na escola e e-mail pessoal válido).
CONFIRME OS DADOS DO ALUNO
Na tela seguinte, confirme todas as informações cadastradas. Os alunos vinculados ao perfil do
responsável são puxados automaticamente pela plataforma. Basta confirmá-los para seguir com a
compra.
Esta compra engloba o projeto Compartilha de forma integral e seu filho terá acesso a todo o
material didático escolhido pela escola e aos recursos digitais disponíveis (livro físico, livro digital
e Plataforma).
FINALIZE SEU PEDIDO
Complete o cadastro e, seguindo os passos, finalize a sua compra escolhendo a forma de pagamento.

Dica: Acompanhe seu pedido - Veja o status da sua compra no clicando no seu nome, do lado esquerdo da tela, e indo
em MEUS PAGAMENTOS.
IMPORTANTE: ao realizar o pagamento e com a confirmaçãoda compra, você irá gerar o voucher/comprovante do
pagamento para apresentar no colégio e retirar o material, conforme o segmento no qual o aluno esteja matriculado
para o ciclo de 2022 (clicando no seu nome no lado esquerdo da tela e indo em MEUS
PAGAMENTOS).
O material será entregue pela escola somente com a apresentação desse documento
(voucher) impresso.
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PARADIDÁTICOS - LITERATURA

Passo a passo da compra on-line Livros Paradidáticos pelo site da Somos Educação:
“MALETA LITERÁRIA”
Além da maleta com os 4 livros o aluno terá acesso a biblioteca digital contendo 139 livros de
diversos temas e gêneros, acompanhados de áudiobook. Conta ainda com booktrailers em 30 obras da
biblioteca digital.
A Par Literatura proporciona o desenvolvimento da Competência Leitora através dos projetos que
os professores irão desenvolver com nosso apoio.

PROJETO DE VIDA (Venda na papelaria Tia Berê)


Projeto de Vida e Atitude Empreendora 4 (4º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais) – LÉO
FRAIMAN – Nova Edição – Editora FTD – ISBN 7908439303996

MATERIAL DE PAPELARIA: uso individual e obrigatório













01 Agenda grande 2021, de uso obrigatório para a escola, com dias da semana;*
Português - 1 caderno vertical grande azul de capa dura brochura 96 folhas;
Redação / Literatura- 1 caderno vertical grande azul de capa dura brochura 96 folhas;
Matemática - 1 caderno vertical grande vermelho de capa dura brochura 96 folhas;
Geografia / História- 1 caderno vertical grande preto de capa dura brochura 96 folhas;
Ciências / Laboratório - 1 caderno vertical grande verde de capa dura brochura 96 folhas;
Laboratório - 1 jaleco branco;
Inglês - 1 caderno vertical grande amarelo de capa dura brochura 48 folhas;
Matemática - 1 Material Dourado;
Artes - 1 tela de pintura 16 x 22;
1 pasta arquivo para todas as matérias (deixar em casa);
1 pasta fina, de plástico vermelha, com elástico, tamanho ofício (dentro da mochila);*

MATERIAL DE USO PESSOAL:
*Esse material é de uso pessoal e permanecerá com o aluno, devendo ser reposto, quando necessário.*
Estojo contendo:
 3 canetas esferográficas (1azul, 1vermelha e 1preta);*
 1 caixa de lápis de cor (12 cores);*
 1 caixa de hidrocor ponta fina (12 cores);*
 1 apontador com depósito;*
 1 cola;*
 1 tesoura sem ponta;*








1 régua de 30 cm;*
1marcador de texto amarelo;*
4 lápis pretos;*
2 borrachas;*
Transferidor;*
Compasso.*

ORIENTAÇÕES:
• Livros e cadernos deverão ser etiquetados na capa com o nome e ano do aluno.
• Com o objetivo de padronizar e facilitar o uso do material pelo aluno é solicitado à aquisição conforme as
especificações acima, pois materiais diferentes não serão aceitos.
• Todo material escolar e unifome deverá ser identificado com o nome do aluno.
• No 1º dia de aula trazer somente o estojo completo, agenda e cadernos.
• O aluno deverá trazer uma garrafa para água.
• O aluno receberá o Horário Escolar 2022 no 1º dia de aula, dia 07/02/2022.
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