MATERIAL ESCOLAR 2019 - 4º ANO
Material de uso individual do aluno:
Cadernos Universitários (capa dura com 90 folhas) 1 dicionário de Português
1 caderno para Português
2 folhas de papel 40 Kg (1 branca e 1 colorida)
1 caderno para Matemática
3 E.V.A. lisos cores sortidas
1 caderno para Ciências
1 E.V.A. estampado
1 caderno para História e Geografia
2 tubos de cola branca (90g)
Caderno pequeno (Capa dura com 48 folhas)
3 bastões de cola quente grossa
1 caderno para Inglês
1 caixa de cola alto relevo
1 tesoura (pontas arredondadas)
1 pote de tinta guache (250ml)
1 caixa de lápis de cor
1 pincel chato n° 12, 14 ou 16
2 lápis, borracha e apontador
1 rolo de fita adesiva grande (grossa)
3 canetas (azul, preta e vermelha)
1 rolo de fita adesiva grande (fina)
1 caixa de lápis de cera
1gliter
1 régua
1 tela de pintura 20X20
1 pacote de color set colorido
 2m de TNT

LIVROS DIDÁTICOS

Português
Projeto Buriti Plus

Matemática
Projeto Buriti Plus

Ciências
Projeto Buriti Plus

4º Ano-1ª Edição
Editora Moderna
Não utilizaremos o
caderno do Aprendiz

4º Ano-1ª Edição
Editora: Moderna
Não utilizaremos o
caderno de Atividades

4º Ano-1ª Edição
Editora: Moderna

História
Projeto Buriti Plus
4º Ano-1ª Edição
Editora: Moderna

Geografia
Projeto Buriti Plus
4º Ano-1ª Edição
Editora: Moderna

Rede.Compartilha. Conteúdos digitais e impressos que trabalharão em conjunto com os livros
didáticos para ampliar as oportunidades de aprendizagem do aluno.
Inglês
Fun Way 4 - 5ª Edição
Editora: Richmond

ATENÇÃO!
O material escolar deverá ser entregue para a professora no dia 01/02 (sexta-feira) com
identificação do aluno (nome e turma).

ORIENTAÇÕES SOBRE A COMPRA DOS LIVROS DIDÁTICOS
MODERNA COMPARTILHA

Compre com desconto através do site www.modernacompartilha.com.br

A compra pelo site é bem simples, basta acessar o endereço: www.modernacompartilha.com.br e
clicar na opção “compre aqui” e se cadastrar utilizando um e-mail pessoal. Digite o nome a data de
nascimento do aluno nos locais indicados e inicie o processo de compra.
Observações importantes:



A retirada dos livros didáticos será na própria escola, mediante o comprovante (voucher
impresso) que é gerado no ato da compra.
A entrega será feita a partir do primeiro dia de aula, diretamente ao responsável ou aluno.

FORMAS DE PAGAMENTO:




Cartão de Crédito – Em até 10 vezes na opção A e sem parcelamento na opção B.
Boleto à vista
Transferência bancária à vista

* Conheça os benefícios e opções de compra do site de vendas do Compartilha em
www.modernacompartilha.com.br. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato conosco no e-mail
atendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br ou no 0800 770 3004.

Atenciosamente,
Flávia Coelho
Coordenadora Pedagógica

