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LIVROS DIDÁTICOS 

Poderão ser adquiridos no Colégio, através da Shara Livros, ou livrarias. 
 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
CEREJA, William Roberto. MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português 
Linguagens 4. 6.ed. São Paulo: Editora Atual. 
Dicionário da Língua Portuguesa: AULETE, Caldas. Minidicionário 
contemporâneo da língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora 
Lexikon, 2014. 
 

 MATEMÁTICA 
SILVEIRA, Ênio; MARQUES, Cláudio. Matemática 4. 4.ed. São Paulo: 
Editora Moderna, 2015. 
 

 CIÊNCIAS 
MOTTA, Cristiane. Aprender juntos ciências: ensino fundamental, 4º ano. 
5.ed. São Paulo: Edições SM, 2016. 
 

 HISTÓRIA 
FUNARI, Raquel dos Santos; LUNGOV, Mônica. Aprender juntos história: 
ensino fundamental, 4º ano. 5.ed. São Paulo: Edições SM, 2016. 
 

 GEOGRAFIA 
SILVA, Leda Leonardo da. Aprender juntos geografia: ensino fundamental, 
4º ano. 5.ed. São Paulo: Edições SM, 2016. 
 

 LÍNGUA INGLESA 
CASEY, Helen. Shine on! 4: student book & extra practice. Oxford: Oxford 
University Press, 2016. 
 
 
 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
 

 

 LIVROS PARA LEITURA EXTRACLASSE: 
1ª etapa 
1. SILVA, Conceil Corrêa da. A colcha de retalhos. São Paulo: Editora do Brasil. 
2. WERNECK, Leny. A história de uma cidade contada por ela mesma. Editora 
Escrita Fina. 
2ª etapa 
1. GOULART, Alcides. O gigante vaidoso. Rio de Janeiro: Editora Jovem, 2013. 
2. FAIFI, Luzia Faraco Ramos. Doces frações. São Paulo: Editora Ática. 
3ª etapa 
1. SOFIA, Norma. Elê... o que?. 2.ed. Belo Horizonte: Editora Lê, 2013. 
2. New girl in school. Oxford University Press. (Dolphin Readers, level 3). 
 
 ENSINO RELIGIOSO: 
CARRARO, Fernando. Semeando a paz. São Paulo: Editora FTD, 2008. 

   
MATERIAL INDIVIDUAL 

 

 01 caderno grande tipo brochura vertical pautado capa dura lisa cor vermelha 
com 96 folhas – Língua Portuguesa 

 01 caderno grande tipo brochura vertical pautado capa dura lisa cor azul com 96 
folhas – Matemática 

 01 caderno grande tipo brochura vertical pautado capa dura lisa cor amarelo com 
48 folhas - História 

 01 caderno grande tipo brochura vertical pautado capa dura lisa cor verde com 
48 folhas - Geografia 

 01 caderno grande tipo brochura vertical pautado capa dura lisa cor azul com 48 
folhas – Ciências 

 01 pasta catálogo de capa transparente com 10 envelopes plásticos – Ensino 
Religioso 

 01 caderno meia pauta brochura grande horizontal capa dura com 48 folhas - 
Música 

 01 Flauta Doce Yamaha Germânica 

 01 régua de 30cm 

 02 marca-textos na cor amarela 

 02 borrachas 

 01 apontador 

 01 caixa de hidrocor fina 

 01 caixa de hidrocor grossa (Pilot) 

 01 caixa de giz de cera grosso 

 01 tubo de cola 90g 

 01 tesoura sem ponta 

 03 canetas esferográficas (1 vermelha / 1 azul / 1 preta) 



 01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

 04 lápis pretos 

 02 pastas catálogo com 50 plásticos (Para Artes e Produção de Texto) 

 01 pasta plástica fina transparente com elástico 
 
OBS 1: O material deverá ser encapado com plástico transparente ou contact 
após o 1º dia de aula. A identificação deverá constar de nome completo do 
aluno, ano/ série, turma e a disciplina. 
OBS 2: O material de uso individual deverá ser reposto assim que terminar, 
como lápis grafite, cola, lápis de cor, hidrocor. 
OBS 3: Durante a elaboração de Projetos Pedagógicos, outros materiais 
poderão ser solicitados, assim como a contribuição para as lembranças de 
algumas datas comemorativas (Páscoa, Mãe, Avós, Pai, Estudante, Criança e 
Natal). 
 
 

UNIFORME 
 

O uso do uniforme padroniza, pois evita distinções, modismos ou 
exibicionismos no ambiente escolar, além de identificar o aluno com a Instituição 
Escolar e representar economia para a família.  
Uniforme padrão do CICM – De uso obrigatório e diário: 
MENINAS 
- Blusa de malha branca gola polo, com a logo do colégio; 

- Blusa de malha branca com manga comprida ou meia manga, com friso azul 

marinho na gola e a logo do colégio (para uso diário e Educação Física); 

- Camiseta regata oficial com a logo do colégio (para uso diário e Educação Física); 

- Calça comprida em tecido de microfibra azul marinho com galão personalizado ou 

calça legging oficial do colégio para uso diário; 

- Bermuda em helanca azul marinho, com galão personalizado (para uso diário e 

Educação Física). 

MENINOS 
- Blusa de malha branca gola polo, com a logo do colégio; 

- Blusa de malha branca, de manga comprida ou meia manga, com friso azul marinho 

na gola e a logo do colégio (para uso diário e Educação Física); 

- Camiseta regata oficial com a logo do colégio (para uso diário e Educação Física); 

- Calça comprida em microfibra azul marinho com galão personalizado para uso 

diário; 

- Bermuda em microfibra azul marinho, com galão personalizado (para uso diário e 

Educação Física). 

PARA MENINOS E MENINAS 

- Casaco em moleton azul marinho, com capuz, bolso “canguru” e a logo bordada do 

colégio (o modelo antigo ainda será permitido); 

- Tênis branco, preto ou com cores discretas; 

- Meias brancas; 

- Jaleco branco de mangas compridas com a logo do colégio, de uso obrigatório 

nas aulas práticas nos laboratórios. 

Não fazem parte do uniforme: camisas de clubes, bonés, gorros, chapéus, chinelos 
de dedo, sandálias, chuteiras de cor extravagantes e outros adornos, porque não 
compõem o uniforme do Colégio.  

 O uniforme é obrigatório para toda e qualquer atividade que o aluno venha a 
desenvolver na escola. O controle será feito no portão. 

 Não é permitido o uso de calças jeans nas aulas de Educação Física. 

 Não é permitido o uso da camisa dos Jogos Estudantis para as outras aulas do 
dia. 

 Não é permitida a descaracterização do uniforme: cortes, alterações do modelo, 
aplicações, etc. 

NOS DIAS DE PISCINA, O(A) ALUNO(A) DEVERÁ TRAZER: 
- 01 toalha ou roupão; 
- 01 sacola plástica (para o retorno da roupa molhada); 
- Meninos: Sunga e touca azul marinho; 
- Meninas: Maiô e touca azul marinho. 
OBS.: O uso da touca é indispensável. Todas as peças, tanto do material de uso 
individual quanto do uniforme deverão vir marcadas com o nome do aluno. 
 

INFORMAÇÕES 
 

 

 Dia: 02/02/2018 - I Reunião de Pais (para alunos novos) - Orientações 
Gerais  
Horário: 10h (manhã) / 13h (tarde)  -  Local: Sala Santo Arnaldo 
 

 Dia: 05/02/2018 – Início do Ano Letivo 
Horário: Manhã: 7h30min às 12h 
               Tarde: 13h às 17h30min 
 

 A agenda do aluno será fornecida pelo Colégio. 

 O uniforme é obrigatório a partir do primeiro dia de aula. 
 


