Instituto Dom Barreto
Presidente de Honra: Marcílio Flávio Rangel de Farias

LISTA DE MATERIAIS E DE LIVROS 2021

4º ANO

ENSINO FUNDAMENTAL

I. MATERIAL DIDÁTICO DE USO COLETIVO

Prazo de entrega: 12 de janeiro de 2021 (manhã: das 7h30 às 11h30; tarde: das 13h15 às 17h30).
• 1 (uma) resma de papel A4 para o material didático produzido pela Escola.

II. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL, QUE DEVE SER MANTIDO NA MOCHILA
• 4 (quatro) cadernos tipo universitário (para as disciplinas de Português, Matemática, Ciências, História e Geografia), etiquetados
com o nome do aluno, a série e o nome da disciplina na capa;
OBS.: Não será permitido o uso de caderno de matérias e de fichário, porque eles são facilmente extraviados e
dificultam a organização do material.
• 1 (um) estojo, somente de tecido ou plástico, para trazer diariamente com os seguintes materiais:
- 2 (dois) lápis comuns ou grafites 0.7 ou 0.9 (acompanhados de carga), borracha e apontador;
- 1 (uma) tesourinha sem ponta (marcada com o nome do aluno);
- 1 (uma) caixa de lápis de cor;
- 1 (uma) régua de 15 ou 20cm;
- 1 (um) tubo de cola (40g);
- 1 (um) marca-texto.
OBS.: O estojo e os lápis devem ser simples, para se evitar que eles sejam distração no horário de estudo. Além
disso, para maior conservação, os livros deverão receber uma capa de plástico transparente, com a identificação
da série e do nome do aluno.
Em caso de dúvidas, solicite esclarecimentos à Coordenação Pedagógica.

III. DATA DE INÍCIO E HORÁRIO DAS AULAS

• 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira)
CENTRO: Prédio Vaticano - Entrada e saída pela Rua Quintino Bocaiúva.
LESTE: Entrada e saída pela Rua Senador Cândido Ferraz.
• Turno manhã: Segundas-feiras e terças-feiras: das 7h15 às 12h15.
				
Quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras: das 7h15 às 11h30.
• Turno tarde: Segundas-feiras e terças-feiras: das 13h15 às 18h15.
				
Quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras: das 13h15 às 17h30.
Na opção de ensino híbrido (presencial e remoto) as turmas serão divididas em Grupo 1 e Grupo 2. Exemplo: em uma
semana, o Grupo 1 terá aula presencial na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. O Grupo 2, por sua vez, terá aula
presencial na terça-feira e na quinta-feira. Nos dias em que o aluno não estiver na Escola, deverá assistir às aulas on-line
que serão transmitidas de maneira simultânea. Na semana seguinte, invertem-se os grupos. OBS.: A listagem dos grupos será
divulgada no site da Escola – www.dombarreto.g12.br

IV. UNIFORME ESCOLAR PARA USO DIÁRIO

(De acordo com a cláusula IV do Contrato de Prestação de Serviços)
• Camisa de malha com o logotipo da Escola e desenho da Bandeira Nacional, na manga esquerda;
• Calça comprida de tecido Santista azul;
• Tênis, cadarços e meias brancos;
• 2 (duas) máscaras (uma branca e uma azul, nos mesmos tons da farda) ou máscaras descartáveis
de tripla proteção de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS);
• Garrafinha de água individual identificada com o nome do aluno.
		
OBSERVAÇÕES:
• Exige-se o uso diário da farda, a partir do 1o dia de aula;
• Não serão aceitos modelos de calça ou de camisa fora do padrão estabelecido pela Escola;
• A aquisição do agasalho é opcional. Caso seja adquirido, ele deve ser na cor branca, com o
logotipo da Escola;
• Não será permitido o uso de sandálias.
SUGESTÕES:
• Embalagem para máscaras limpas e outra para máscaras sujas;
• Face shield;
• Álcool em gel 70% ou álcool em spray (para uso individual).

Uniforme para uso diário

V. UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA
• Camisa de malha (para ambos os sexos), com logotipo
da Escola e desenho da Bandeira Nacional, na manga
esquerda.
• Para os meninos: short na cor branca, com listras
azuis nas laterais.
• Para as meninas: short-saia de helanca azul, com
viés branco na ponta (5cm acima do joelho).

Neste período inicial de ano
letivo, as aulas de Educação
Física serão on-line. Portanto, a
aquisição deste fardamento não é
obrigatória.

Uniforme para Educação Física
RHC • JS

VI. RELAÇÃO DE LIVROS

PORTUGUÊS

1. Aprender Juntos
4º Ano – 6ª Edição, 2017.
Autores: Cícero de Oliveira Silva,
Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva e
Greta Marethetti
Editora: SM

MATEMÁTICA

RELIGIÃO

1. Buriti Plus Matemática

CIÊNCIAS

1. Buriti Plus Ciências
4o Ano – 1a Edição, 2018.
Vários autores
Editora: Moderna

GEOGRAFIA

1. Aprender Juntos - Geografia

4º Ano – 1ª Edição, 2018.

4º Ano – 6a Edição, 2017.

Vários autores

Autora: Leda Leonardo da Silva

Editora: Moderna

Editora: SM

1. Crescer com Alegria e Fé
4º Ano – Nova edição.
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda
Editora: FTD

• HISTÓRIA
OBS.: O material didático desta disciplina será produzido
na Escola, utilizando-se o papel entregue pela família,
em formato de fotocopiada.
• LIV – Laboratório Inteligência de Vida
Em 2021, continuaremos as atividades para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, de acordo com o
disposto na Base Nacional Comum Curricular.
Posto de venda: Livraria Anchieta.
• INGLÊS
Material entregue pela Escola.

PENSAMENTO COMPUTACIONAL
1. Caderno de Criação
do Pensamento
Computacional – MK1+
Autor: Paulo César Alvim
Ottoni
Editora: Mind Makers
(1º semestre)

2. Caderno de Criação
do Pensamento
Computacional – MK2
Autor: Paulo César Alvim
Ottoni
Editora: Mind Makers
(2º semestre)

• O material da disciplina Pensamento Computacional será vendido na livraria Margarida, unidade Jóquei, localizada na Av.
Nossa Senhora de Fátima, nº 1451, Bairro Jóquei. CEP: 64048-180. Tel.: (86) 3233-5188 / WhatsApp: (86) 99983-0931.

OBRAS LITERÁRIAS
1. Os
Detetives
do Prédio
Azul:
primeiros
casos.
Autora:
Flávia Lins
e Silva.
Rio de
Janeiro:
Pequeno Zahar, 2013.
(Narrativa de Investigação)

2. Como
mudar o
mundo?
Autores:
Stela Barbieri
e Fernando
Vilela.
1ª Edição.
São Paulo,
2015.
Editora: FTD.
(Contos inspirados nos Objetos de
Desenvolvimento do Milênio, propostos
pela ONU)

3. Peter Pan.
Autor: J.
M. Barrie;
tradução e
adaptação:
Flávio de
Souza. 1ª
Edição.
São Paulo,
2012.
Editora:
FTD.
(Clássico da Literatura
Infantojuvenil Universal)

4. Eram
quatro
vezes:
comédia
para
crianças de
todas as
idades.
Autor: Flávio
de Souza;
ilustrações:
Alexandre Camanho.
1ª Edição. São Paulo, 2009.
Editora: FTD.
(Texto teatral)

