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Língua Portuguesa

Presente Língua Portuguesa 4
Col. Projeto Presente - 5ª edição
ISBN: 9788516119331

Obs.: Não adquirir o caderno de atividades

Para realizar a compra on-line, acesse https://loja.
moderna.com.br/familia. Para criar a sua conta, 
informe o pin para o 4º ano: FO2PID e siga as 
instruções indicadas. Para compras efetuadas 
em dezembro, informe o código de desconto: 
COLPIODEZ. 

Em caso de dúvidas, consulte o passo a passo ao 
final da lista de material. 

Literatura Infantojuvenil

Um outro país para Azzi
Sarah Garlan
Editora Pulo do Gato
ISBN: 9788564974029

Histórias das mil e uma noites
Ruth Rocha
Editora Salamandra
ISBN: 9788516066833

Criaturas noturnas: os animais que vivem na 
escuridão dos biomas brasileiros
Guilherme Domenichelli 
Editora Panda Books
ISBN: 9788578886240

Aquecimento global não rima com legal
Literatura de cordel
César Obeid
Editora Moderna
ISBN: 9788516104702

Jornal Joca
Modelo de assinatura anual, com 18 exemplares 
(exceto meses de férias escolares) e desconto 
para famílias Pio XII. Para renovações e novas 
assinaturas realizadas entre 09/11/2021 e 
18/02/2022, será cobrado o valor de R$ 139,20. 
Basta acessar o site www.jornaljoca.com.br/assine 
e realizar a assinatura selecionando o nome da 
escola e ano de ensino na etapa de dados do leitor. 
Após 18/02/2022, o valor será integral (R$ 176). 

Em caso de dúvidas, acesse o passo-a-passo de 
assinatura ao final da lista de material.

Matemática

Projeto Ápis Matemática 4º ano - 4ª ed.
Luiz Roberto Dante
Editora Ática
ISBN: 9788508195749

História e Geografia - Edição Pio XII

Para realizar a compra on-line, acesse https://loja.
moderna.com.br/familia. Para criar a sua conta, 
informe o pin para o 4º ano: FO2PID e siga as 
instruções indicadas. Para compras efetuadas 
em dezembro, informe o código de desconto: 
COLPIODEZ. 

Em caso de dúvidas, consulte o passo a passo ao 
final da lista de material. 

Ciências

Ciências CTC! Nacional 4º ano - 1ª ed.
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Experimenta - Educação em Ciências Experimenta: 
Educação em Ciências
ISBN: 978-85-9522-057-7 

Para realizar a compra online, acesse www.
experimentaciencias.com.br e clique em “Loja” no 
rodapé da página, em seguida clique em “cadastre-
se” no canto superior direito e siga os passos.

Obs.: O material estará disponível para venda 
após 01/12/2021 e será entregue no prazo de 7 a 
20 dias úteis no endereço indicado pela família. O 
pacote contendo livro e demais materiais é lacrado 
e só deverá ser aberto na sala de aula, na presença 
do professor. 

Em caso de dúvidas, acesse o passo-a-passo em: 
https://sites.google.com/experimentaciencias.
com.br/loja-experimenta

Dicionário

Pequeno dicionário Houaiss da língua portuguesa 
Editora Moderna
ISBN: 9788516101473 

*Utilizado em anos anteriores.
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Papelaria
 -  3 cadernos universitários brochura, 
capa dura, 96 folhas, com margem 
e sem desenho nas bordas, 
identificados com nome e série:
1 azul – Língua Portuguesa
1 vermelho - Matemática
1 verde – História e Geografia

 -  1 caderno espiral , capa dura,  
meia pauta,  académie, 40 folhas - 
Ciências - Cód: 151203
detalhes:
capa: dura
espiral: colorido
folhas: com meia pauta
produto certificado: FSC®
formato: 275mm x 200mm
gramatura: 150 g/m²
número de folhas: 40 folhas

 -  1 caderno universitário, capa dura, 96 
folhas, com margem e sem desenho 
nas bordas (capa a escolher)

 -  1 pasta catálogo azul com 20 
plásticos para produção de texto

 -  1 pasta transparente com elástico 
(sugestão de marca: Yes)
Obs.: apenas para alunos novos. 
Alunos do 3º ano/2021 poderão utilizar 
a mesma pasta do ano anterior.

 -  1 pacote de papel sulfite com 100 
folhas A4

Trazer no 1º dia de aula:
 -  1 estojo
 -  1 régua acrílica de 15 ou 20cm
 -  2 lápis grafite
 -  1 caneta esferográfica azul, 1 
verde e 1 preta

 -  1 borracha branca macia
 -  1 apontador com depósito
 -  1 caixa de lápis de cor
 -  1 tesoura escolar com pontas 
arredondadas com nome gravado 
(sugestão: Mundial)

 -  2 tubos de cola bastão (sugestão: 
Pritt)

 -  1 caneta marca-texto amarela
 -  1 estojo de 12 cores de caneta hidrocor

Arte:
 -  1 camisetão ou avental para 
proteção do uniforme, identificado 
no interior da gola

 -  1 pote de 110ml de cola branca líquida
 -  1 caixa de massa para modelar 
com 12 cores (NÃO enviar o tipo 
de massinha soft)

 -  1 pincel ref. 815, nº 14
 -  1 pincel ref. 815, nº 4
 -  1 estojo de aquarela 12 cores
 -  1 caixa de tinta guache c/ 12 cores 
(sugestão: Acrilex)

 -  1 caixa de giz de cera com 12 cores
 -  1 caderno de cartografia com 
capa dura sem pauta 48 folhas

 - 1 bloco de papel color set colorido A4
 - 1 rolinho de pintura
 -  1 bloco Canson A4 140mg/m2 
(sugestão: Canson)

 -  1 rolo de fita adesiva crepe
 - 1 pasta de Arte que contemple o 
material e os trabalhos
 - 1 maleta polipropileno ofício 

40mm 2152.Q.000 Dello PT 1 UN 
(de preferência transparente)

 -  2 folhas A4 de papel vegetal
 -  1 lápis grafite 6B

Biblioteca de classe e outros 
materais – Sugestões:
 - 1 livro de literatura indicado para 
a faixa etária

 - 1 gibi
 - 1 revista: palavra cruzada, 
sudoku, caça-palavras ou Picolé

 - 1 item a escolher: jogo UNO, Super 
Trunfo, Mico, Dominó, Memória, 
Dama, Ludo ou Pega Vareta

Importante:
 - Serão solicitados materiais 
recicláveis durante o ano letivo.

 -  O uso do camisetão ou avental 
é obrigatório nas aulas de Arte, 
realizadas no ateliê, para a 
proteção do uniforme. O aluno será 
orientado a pegá-lo e devolvê-lo 
em caixa disponível em sua sala.

Orientações para entrega de 
material:
 - Trazer de acordo com as 
seguintes datas:

 -  01/02: material de papelaria e 
cadernos

 -  02/02: livros infantojuvenis
 -  03/02: livros didáticos

Obs.: os materiais de Arte e 
Ensino Religioso serão solicitados 
posteriormente

Importante: 

Livros/cadernos devem ser encapados e todos os materiais devem ser identificados com nome e série, 
inclusive os do estojo, e repostos conforme a necessidade.

Sugerimos que adquiram os títulos de literatura infantojuvenil já no início do ano, pois, algumas vezes, estes 
se esgotam durante o ano letivo.

Caso ainda tenham materiais utilizados no ano anterior, sugerimos que sejam reaproveitados!
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BIBLIOTROCA
Troca de material escolar organizada por mães voluntárias.

Consulte regras e horários dos plantões.
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Como assinar ?

Dados do
responsável

Agora os dados do leitor (a) que
receberá a assinatura devem ser
preenchidos. 
IMPORTANTE: Selecione o nome da
escola e ano de ensino para receber
o desconto (o mesmo será aplicado
na etapa de PAGAMENTO).

03
Dados do leitor

01

02

04

05

Pagamento

Para fazer a assinatura do jornal Joca
acesse o site
www.jornaljoca.com.br/assine. 
Em seguida, escolha a opção indicada
pela escola (combo ou on-line anual).

Nesta etapa os dados do
responsável pela compra devem

ser preenchidos.

Confirme se todos os dados
das etapas 1, 2 e 3  estão

corretos.

Escolha a forma de
pagamento (boleto ou
cartão de crédito) e finalize
sua assinatura!

Confirmação

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

Tutorial de assinatura
 jornal Joca

 Em caso de dúvida fale com o nosso 
Time de Atendimento:

contato@magiadeler.com.br 11 2391-1178 ou Whatsapp 11 98756-6665
Horário de atendimento  das 09h às 18h, de seg. a sex.

Endereço de
entrega

Para as assinaturas combo, 
a escola é quem indicará 

se a entrega das edições será na sala
de aula ou na residência do leitor (a).

Em caso de dúvida, confirme
com a coordenação.
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Horário de atendimento  das 09h às 18h, de seg. a sex.

Endereço de
entrega

Para as assinaturas combo, 
a escola é quem indicará 

se a entrega das edições será na sala
de aula ou na residência do leitor (a).

Em caso de dúvida, confirme
com a coordenação.

Como assinar ?

Dados do
responsável

Agora os dados do leitor (a) que
receberá a assinatura devem ser
preenchidos. 
IMPORTANTE: Selecione o nome da
escola e ano de ensino para receber
o desconto (o mesmo será aplicado
na etapa de PAGAMENTO).
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