
 

 

MATERIAL ESCOLAR 2021 - ENSINO FUNDAMENTAL I - 4º ANO 
 

 

NOME DO(A) ALUNO(A):_______________________________________________________________________________ 
 

ITEM I - Os materiais relacionados neste item podem ser adquiridos através do site do Educator/Invictus 

(www.educator.com.br – na LOJA POSITIVO), através do boleto bancário (à vista) ou cartão de crédito em até 10 x 

sem juros, a partir de 10/12. ATÉ A DATA DE 26 DEZEMBRO, O FRETE É GRÁTIS. Após esta data você poderá 

optar pelo tipo de frete que lhe for conveniente. ATENÇÃO: OS LIVROS SERÃO ENTREGUES MEDIANTE A 

APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL NA ESCOLA, A PARTIR DE 18/01. 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS VALOR 

POSITIVO* – 4º Ano – 1º, 2º, 3º e 4º bimestres e caderno de atividades. R$ 1.082,00 

PES LANGUAGE PROGRAM R$ 836,00 

 

ITEM II- O material relacionado neste item pode ser adquirido através do site do Educator Invictus 

(www.educator.com.br) – na LOJA LESSON), através do boleto bancário (à vista) ou cartão de crédito, a partir de 

10/12. 
 

LIVRO DIDÁTICO VALOR 

LESSON – 4o ano - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: ROBÓTICA, ENSINO HÍBRIDO E 

CULTURA MAKER 
R$ 828,00 

 

ITEM III - Os materiais relacionados neste item podem ser adquiridos através do site do Educator/Invictus 

(www.educator.com.br)– na LOJA EDUCATOR INVICTUS), através do cartão de crédito, ou na escola, no período de 

10/12 A 10/01. 
 

LIVROS DIDÁTICOS VALOR 

LIV – Laboratório Inteligência de Vida R$ 275,00 

Programa Oficina das Finanças nas escolas – Volume 4 – Ed. Oficina/FTD R$ 113,10 

Valores – Construindo uma vida – 4º ano. Ed. ACSI R$ 90,00 

LIVROS PARADIDÁTICOS VALOR 

E-book a ser baixado sem custos, na ocasião da utilização. 

SUGESTÃO DE LIVRO PARA CONSULTA 

Mini Aurélio – O dicionário da Língua Portuguesa – Editora Positivo 

Dicionário Ilustrado Junior – Inglês/Português – Português/Inglês – Telma G. Castro Andrade / Terrence 

Edward Hill - Editora Atual 

  

ITEM IV - Taxa de material a ser paga no período de 10/12/20 a 10/01/21, através do site do Educator Invictus 

(www.educator.com.br – na LOJA EDUCATOR INVICTUS), através do cartão de crédito, ou na escola.  
 

- A fim de assegurar a uniformidade, qualidade e preservação do material de artes, estamos cobrando esta taxa para a 

aquisição do mesmo, incluindo: cola branca, EVA, papel 40 Kg, papel canson A3, papel colorido criativo A4, papel sulfite (200 

fls), tinta de artesanato. 

 

ITEM V - Material a ser adquirido fora da escola. 
 

MATERIAL 

Apontador Estojo escolar 

Borracha  04 lápis 

01 caderno de desenho grande (48 fls) Lápis de cor (caixa com 12 cores) 

04 cadernos individuais Mochila 

Cola bastão 01 régua de 30 cm 

Calculadora Tesoura sem ponta (gravado o nome do aluno) 

ITEM IV R$ 79,00 
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Observações: 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
 

1. O material do Item I será vendido pela loja Positivo e do Item II pela loja LESSON, acessíveis pelo site (www. 

educator.com.br ). 

2. Os materiais dos itens III e Item IV serão colocados à venda, para sua comodidade, no período de 10/12/20 a 10/01/21, 

através da loja EDUCATOR/INVICTUS acessível pelo site  www. educator.com.br ,ou na Escola. 

3. Os materiais dos itens II e III serão entregues aos alunos na primeira semana de aula e os do Item IV, mediante a 

necessidade de utilização. 

4. Cada aluno deverá trazer diariamente para a Escola: 

➢ 1º Ano do EF 

• O avental utilizado a fim de evitar manchas de tinta na camiseta. 

• Lancheira e toalhinha para lanche. 

• Mochila com short e toalha pequena.  

➢ 1º ao 5º Ano do EF 

• Estojo com 4 lápis, devidamente apontados, borracha, apontador e cola bastão. 

• Caixa de lápis de cor (12 cores). 

• Tesoura sem ponta (nome do aluno gravado). 

5. Recomendamos aos alunos terem em casa todo o material necessário para realização das tarefas de casa. 

6. As aulas terão início no dia 27 de janeiro - Fundamental I – 3º ano ao 5º ano  

                                                        15 de março 2° ano (alunos antigos) e 27 de janeiro (alunos novatos) 

                                                        29 de março 1º ano (alunos antigos) e 27 de janeiro (alunos novatos) 

7. O boleto de pagamento das mensalidades de 2021 será enviado de forma virtual via WhatsApp do responsável financeiro 

a cada vencimento; 

8. Lembramos aos Srs. Pais ou Responsáveis a obrigatoriedade do uso do uniforme escolar, à venda na Escola. 

➢ ENSINO FUNDAMENTAL - uniforme diário: 

• Blusão ou Camiseta e calça ou bermuda de tactel (masculino); 

• Blusão ou camiseta e calça ou bermuda de tactel (feminino); 

• Tênis, cor à critério do aluno e meias brancas. 

 

 

 

OBS.: Recomendamos a leitura do Regimento Escolar disponível no site a partir de 03/02. 

 

 

 

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Márcia Miranda – Supervisora do Ensino Fundamental I (Unidade Calhau) 

E-mail: marcia.miranda@educator.com.br/ Fone: 98115-5863/99148-3326 

 

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Rafaelly Durans – Supervisora do Ensino Fundamental I (Unidade Angelim) 

E-mail: rafaelly.durans@educator.com.br/ 99175-8459/98181-0130 
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