São Paulo, dezembro de 2020.
Ref.: Livros didáticos para 2021
Para 2021, fizemos a parceria para venda dos livros com a Papelaria Magistral, que também
nos atende com as listas de materiais.
A venda poderá ser on-line, pelo site: http://www.papelariamagistral.com.br
Clicar em "Listas escolares" e depois "Centro Educacional Pioneiro" e a seguir selecionar o ano
desejado.
Pessoalmente: Av. João Pedro Cardoso, 139 – Jabaquara – Fone: 5034-1308
O pagamento poderá ser:
- Compras neste ano, pagamento em 5x, e a partir de janeiro em 4x.
- Pagamento com depósito, desconto de 2,5%.
- Pagamento com cartão de débito, desconto de 2,0%.
- Entrega será no endereço cadastrado pelo responsável.
- Não haverá taxa de entrega.
IMPORTANTE: Esclarecemos que os livros poderão ser adquiridos em qualquer livraria de sua
preferência, e os livros de inglês poderão ser adquiridos no site: www.disal.com.br

ATENÇÃO
Os livros de inglês são importados e necessitam ser adquiridos com antecedência.

A equipe pedagógica iniciará os trabalhos com esse material a partir do dia 01 de fevereiro de
2021.

Atenciosamente
Equipe Pedagógica

LIVROS PARA AS TURMAS DO 4o ANO – 2021
Atenção: Os livros são consumíveis, dessa forma, não devem ser reutilizados.

MATÉRIA
LP
Matemática
Inglês
Inglês
Ciências

História
Geografia

TÍTULO
Projeto Presente – Língua Portuguesa 4º ano – 5ª edição (de acordo com a BNCC)
Autoras: Débora Vaz/ Elody Nunes Moraes/ Rosângela Veliago
Editora Moderna - ISBN 9788516119331
Projeto Buriti Plus de acordo com a BNCC - Matemática 4
Autores: obra coletiva
Editora Moderna ISBN 9788516112578
American Guess What! 4 - Student book
Editora Cambridge - ISBN 9781107556959
American Guess What! 4 – workbook AB W online resources
Editora Cambridge - ISBN 9781107556966
Projeto Presente Ciências Naturais – 5º ano – 5ª edição (de acordo com a BNCC) (Ver
comunicado abaixo)
Autores: Célia R. Carone, Lilian Bacich e Edilson A. Pichiliani
Editora Moderna – ISBN 9788516119454
Projeto Presente – História – 4º ano – 5ª edição (de acordo com a BNCC)
Autores: Ricardo Dreguer e Cássia Marconi
Editora Moderna ISBN 9788516114343
Projeto Presente – Geografia – 4º ano – 5ª edição (de acordo com a BNCC)
Autores: Neuza Guelli e Cintia Nigro
Editora Moderna ISBN 9788516114411

Caros pais:
Como é de conhecimento de todos, adotamos o livro didático Ciências Naturais- Coleção Presente para
o ensino de Ciências. A experiência dos anos anteriores mostrou que, se trabalharmos os conteúdos
previstos nos livros com a profundidade necessária, sua finalização se torna inviável, gerando
desconforto para pais e também para nós da equipe pedagógica.
A análise dos conteúdos da coleção nova que sofreu alterações devido às diretivas da Base Nacional
Curricular Comum (BNCC) revelou ser possível suprimirmos o livro do 4º ano sem prejuízos de
conteúdos para os alunos, pois duas das quatro unidades na nova coleção já foram estudadas e as
outras duas estão inseridas no livro de 5º ano.
Diante disso, em 2021 adotaremos para os 4ºs anos o livro do 5º ano, a outra metade ficará para o
trabalho dos 5os anos em 2022. Desta forma, o mesmo livro será usado por dois anos consecutivos, o
que permitirá destinar tempo adequado para o trabalho em cada conteúdo.
Esta alteração iniciada há 3 anos possibilitou muitos avanços para o desenvolvimento e letramento
científico.
Lembramos ainda que além do livro didático, os alunos continuarão utilizando o caderno de Ciências,
que possibilita anotações, aprofundamentos e desdobramentos dos registros para complementar os
materiais de estudos das turmas.
Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.
Cátia Hashimoto e Marcia Sacay

