
 

 

 

 

 

 

Instituto Educacional SARAMENHA 
“DE OLHO NO FUTURO” 

 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 – 4º ANO/EF  

Vocês estão recebendo a lista de livros e materiais da Escola IESA para o ano de 2019. O ideal é 
que os itens da lista sejam adquiridos até: 03/02/2020 

IMPORTANTE: 

1. As aulas terão início dia 03/02/2020. 
2. Esta lista relaciona o material necessário para as atividades do(a) aluno(a) durante o ano 

letivo/2020.  
3. Todo material deve ser identificado com nome, ano e turma do(a) aluno(a).  
4. Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada 

conservação e etiquetados com nome.  
5. O consumo de lápis, cadernos, etc. depende do seu bom uso e cuidado. A reposição 

deverá ser acompanhada e providenciada pela família. 
 

UNIFORME ESCOLAR  

1. O uniforme escolar é um meio de identificar o aluno do IESA e evidenciar que ele 
faz parte do corpo discente da Escola, evitando a perspectiva consumista e o 
privilégio de marcas. Por isso, seu uso, inclusive do agasalho (quando necessário), 
é obrigatório. 

2. Modelos oficiais padronizados (com logomarca da Escola) x Camisa branca, 
manga curta, manga longa ou sem manga x Short-saia (helanca) x Calça 
comprida (tactel e legging) x Bermuda (tactel) x Agasalho (moletom): modelo 
próprio com logomarca do Colégio. Tênis e meias confortáveis. 

3. Adquirir na LIVRARIA CONHECER Unidade Alípio de Melo ou pelo site 
https://divinazzon.commercesuite.com.br 
 
 
 
 
 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

A Escola IESA não credencia ou mantém qualquer relação comercial ou contratual com 
os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação deste serviço é 
exclusiva dos pais ou responsáveis. 

 

 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL: 

01 TABLET de acordo com as configurações 
específicas  

01 garrafinha para água,   
01 guardanapo de tecido para uso diário, 
01 caixa de Material Dourado 111 peças, 
01 Minidicionário da Língua Portuguesa 
(revisado conforme o Acordo Ortográfico). 
01 estojo grande para lápis (modelo simples) 
contendo:  
– 01 caixa de lápis de cor  (24 unidades) – 01 
caixa de canetinha  (24 unidades) - 01 

caneta marca texto (amarela) -  01 frasco 
de cola branca – 01 apontador com 
depósito – 01 borracha branca – 01 tesoura 
sem ponta (modelo tradicional com nome 
gravado) – 04 lápis pretos n.º 2 (modelo 
triangular)- 01 régua de 30 cm, de plástico 
transparente, - 01 pasta de plástico, com 
elástico, tamanho ofício - 08 cadernos 
ALIBOMBOM com pauta numerada. A 
adoção do caderno Alibombom é 
indispensável à execução do Projeto 
Pedagógico destinado à turma. 

DISCIPLINAS: LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, 
LITERATURA, REDAÇÃO E LÍNGUA INGLESA. 

 
LISTA MATERIAL DE SALA 
 Deverá ser entregue ao professor regente até 08/02/2019 

02 Gibis Novos da Turma da Mônica Jovem. 
01 revista que contenha gravuras bonitas (Cláudia, Pais e Filhos, Caras, Viagem, etc.). 
01 Quebra-cabeça de 100 ou mais peças. 
01 Livro literário (9/10 anos). Pode ser algum livro usado, em bom estado. 

 

LIVROS ADOTADOS QUE DEVERÃO SER ADQUIRIDOS NA ESCOLA IESA: 

Material MÚLTIPLO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO. Serão entregues: 
04 livros composto das disciplinas língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências. 
04 blocos do material de Arte. 
Material de Apoio/Complementar.  

- 4 LIVROS LITERÁRIOS 
Os mesmos serão adquiridos na escola. 

 

 

LIVROS ADOTADOS QUE DEVERÃO SER ADQUIRIDOS NA OFICINA DE 

IDIOMAS:  R. Nilo, 68 - São Salvador, Belo Horizonte - MG, 30881-480/ TELEFONE: 3474 34 80 

Brick By Brick 4 
Mercadante,Hilani; Kirmeliene,Viviane - FTD 
 


