MATERIAL DIDÁTICO 2022
4º ano – Ens. Fundamental

Volta às aulas presenciais
com os professores
em 2022
• 4º ano
• 02/02, quarta-feira

Reunião de pais de volta
às aulas - Integral e
Internacional

Reunião de pais de volta
às aulas - Regular
• 01/02/2022, terça-feira (à noite)
• Formato virtual, link a ser

• 30/01/2022
• Formato virtual

enviado

A escolha dos materiais didáticos adotados no Colégio Magister foi concluída após minuciosa
análise pela equipe pedagógica, levando-se em consideração aspectos valiosos como:
❖

a qualidade didático-pedagógica;

❖ as proposições de estratégias e metodologias diversificadas que promovam o
enriquecimento da dinâmica das aulas;
❖

os resultados assertivos e positivos que serão alcançados com seu uso;

❖

as possibilidades de transformações e adequações à situação particular de cada turma;

❖ ferramentas de apoio aos professores para extrapolarem conceitos e conteúdos, provocando
transformações e aprendizagens significativas nos aprendentes.
Para dar sequência ao reconhecido trabalho pedagógico já realizado nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, manteremos a adoção dos livros didáticos já utilizados no segmento, fomos comunicados
que a partir deste ano a Editora Moderna altera a forma de comercialização da coleção Projeto Presente.
Esses livros não serão mais vendidos em livrarias e serão comercializados diretamente às famílias
cujas escolas estão adotando seu material, pela plataforma da Editora Moderna.

Sendo assim, os pais deverão acessar a Loja Moderna e seguir as seguintes etapas:
1. Acessar https://loja.moderna.com.br/
2. Insira o Pin informado ao lado
Em caso de dúvidas, clique aqui.

4º ano – EF

PIN: 1TLJEC

Assim, após reflexão e avaliação de vários materiais disponíveis no mercado, seguem as escolhas de
materiais e recursos para o 4º ano.
PORTUGUÊS
Projeto Presente – Língua
Portuguesa - 4º ano – 5ª Edição
Autores: Débora Vaz, Elody Nunes
Moraes, Rosângela Veliago
Editora: Moderna

PORTUGUÊS - Caderno de
Atividades
Projeto Presente – Língua
Portuguesa – 4º ano – 5ª Edição
Autores: Débora Vaz, Elody Nunes
Moraes e Rosângela Veliago
Editora: Moderna /

MATEMÁTICA
Projeto Presente - Matemática – 4°
ano - 5ª Edição
Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo
Lellis e Estela Milani
Editora: Moderna

HISTÓRIA
Projeto Presente - História – 4°
ano - 5ª Edição
Autores: Ricardo Dreguer; Cássia
Marconi
Editora: Moderna

GEOGRAFIA
Geografia - Projeto Presente - 4° ano
– 5ª Edição
Autores: Neuza Sanchez Guelli; Cíntia
Nigro
Editora: Moderna

CIÊNCIAS
Projeto Presente - Ciências
Naturais – 4º ano - 5ª Edição
Autores: Lilian Bacich, Célia R
Carone e Edilson A. Pichiliani
Editora: Moderna

LIVROS PARADIDÁTICOS
LIVRO PARADIDÁTICO – 1º PERÍODO
O Pequeno Muck
Autor: Wilhelm Hauff
Editora: Global
ISBN: 9788526023765

LIVRO PARADIDÁTICO – 2º PERÍODO
Aquecimento Global não dá rima
com legal - 2ª Edição
Autor: César Obeid
Editora: Editora Moderna
ISBN: 9788516104702

LIVRO PARADIDÁTICO – FÉRIAS
O Jardim Secreto
Autor: Frances Hodgson Burnett
Editora: Scipione
ISBN: 9788526268081

LIVRO PARADIDÁTICO – 3º PERÍODO
Kiese História de um africano no
Brasil
Autor: Ricardo Dreguer
Editora: Moderna
ISBN: 9788516096700

Minidicionário da Língua Portuguesa
Autor: Silveira Bueno
Editora: FTD
ISBN: 7898652402524

Passaporte da Leitura
Editora: Pé da Letra
ISBN: 9788561403133
Pode ser reutilizado o do ano
anterior.

INGLÊS - YOUNG LEARNERS (não são para alunos do Programa Internacional)
PORTFÓLIO
A partir de 2022 os estudantes terão seu próprio portfólio de aprendizagem em Língua Inglesa, com foco no
desenvolvimento das quatro habilidades (listening, speaking, reading e writing) e na linguagem acadêmica, por meio
de conteúdos interdisciplinares. Por meio do portfólio, os professores poderão avaliar o desenvolvimento real do aluno,
a compreensão conceitual e as habilidades mais complexas. As atividades serão produzidas ao longo do ano e
compartilhadas com as famílias periodicamente. O trabalho com portfólios é organizado de forma a intensificar o
trabalho do aluno em relação às expectativas de aprendizagem e o ajudam a começar a construir uma imagem
completa e autêntica de sua produção, envolvendo-o na avaliação de seu próprio trabalho. Ademais, a escolha do uso
de portfólio para o 4º ano, em substituição ao livro didático em Língua Inglesa, vem ao encontro da preparação
dos alunos para a integração curricular em 2023 (Currículo Bilíngue), levando em consideração o currículo IPC.

LIVROS PARADIDÁTICOS - Inglês - SOMENTE YOUNG LEARNERS
1º Semestre

2º Semestre

BBC Earth - Ice World
Editora: Ladybird/ MacMillan
ISBN: 978-0241319574

Alice in Wonderland
Lewis Carroll* adapted version
Ladybird/ MacMillan
ISBN 978- 0241284315

SOLUÇÕES DIGITAIS PARA 2022
Nos últimos anos ficou ainda mais clara a potência
de uma proposta pedagógica inovadora e com recursos
digitais na formação dos estudantes de nosso tempo.
Para 2022, faz-se necessário continuar oferecendo
recursos didáticos que permitam ao currículo:
❖ diversas
estratégias,
para
ativar
conhecimentos prévios;
❖ gamificação dos conteúdos;
❖ aplicar avaliações e atividades diagnósticas;
❖ despertar o desejo de aprendizagem;
❖ ampliar o repertório linguístico de forma
dinâmica.
Portanto, decidimos manter alguns dos recursos digitais utilizados em 2021 e acrescentar outras opções às quais
os professores e alunos terão acesso para utilizá-los em sala de aula, bem como em casa, buscando formas atrativas de
levar o aprendizado escolar para os alunos de todos os níveis de ensino.

Google for Education (Já incluído no curso do Fundamental)
Esta plataforma engloba diversas ferramentas educacionais, com o
objetivo de aperfeiçoar o ensino e envolver ainda mais os estudantes. A maior
e principal vantagem do Google for Education é a sua disponibilidade. Todo
conteúdo inserido na plataforma pode ser acessado a qualquer momento, do
local onde o aluno ou o professor estiver, a partir de qualquer dispositivo, uma
vez que os materiais didáticos – trabalhos, documentos, e-mails, agendas e
tarefas – ficam salvos automaticamente em nuvem.

Jornal Joca - Jornal Impresso e Digital para crianças - www.jornaljoca.com.br
Nasceu de um pedido de crianças no Brasil, que tinham grande interesse em
saber as notícias. O JOCA tem como inspiração os jornais infantis existentes em
vários países da Europa, EUA e China e que possuem um público leitor grande e fiel.
O JOCA traz quinzenalmente notícias, reportagens, entrevistas e curiosidades
do Brasil e do mundo, fotos e infográficos que facilitam o entendimento, com uma
linguagem apropriada para a faixa etária dos alunos.
Para ampliar ainda mais as possibilidades de trabalho e interação com o material, utilizaremos em 2022
as versões impressa e digital do Jornal Joca. O formato digital, constantemente atualizado, será bastante
utilizado pela professora em sala de aula e ainda poderá ser acessado de casa.

Matific - Matemática Gamificada - www.matific.com.br
Plataforma online de Matemática. Com atividades lúdicas e interativas. A
plataforma estimula a autodescoberta e permite que os alunos se envolvam em
situações concretas, levando-os a analisar o problema, desenvolvendo o
pensamento estratégico e uma capacidade crescente e sofisticada de pensamento
lógico. Além disso, todo o conteúdo está alinhado com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).

Eduqo - plataforma de personalização da aprendizagem
Para maiores informações acesse o Link: eduqo
Ferramenta pedagógica digital para a construção de um ensino personalizado,
através de inteligência de dados. Com esta plataforma, os alunos realizam atividades,
avaliações e estudos complementares. O resultado do desempenho de cada aluno é
disponibilizado aos pais e professores em forma de relatórios de fácil leitura e que
permite diagnósticos mais precisos de cada aluno para encontrar suas principais
habilidades, onde precisam melhorar, fazer as intervenções necessárias e criar uma
rotina de estudos personalizada, suportadas pela tecnologia.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA ALUNOS DO REGULAR – 4º ano
Matific + Jornal do Joca + Eduqo + Portfólio de Inglês
Estas soluções não são comercializadas pelas empresas diretamente aos alunos, por essa razão as
famílias devem contratá-las por intermédio da escola. O valor normal dessas soluções é R$ 565,00.
Negociamos facilidades de pagamento para adesão até 14/01/2022:
❖ R$ 525,50 à vista, por meio de boleto, com aproximadamente 7% de desconto
❖ 3 boletos de R$ 181,00, com aproximadamente 4% de desconto;
❖ R$ 565,00 em até 5 parcelas no cartão de crédito.
Considerando que, em anos anteriores, a maioria das famílias optou pelo pagamento parcelado em boletos,
a escola já emitiu o 1º boleto que está disponível no site da escola, com vencimento em 14/01/2022. Caso a opção
seja pelo pagamento à vista ou em cartão de crédito parcelado, favor enviar um e-mail para
financeiro@magister.com.br com o nome e série do aluno e o número de parcelas desejadas. A família receberá
um e-mail de retorno com as orientações para o pagamento eletrônico.

MATERIAL DIDÁTICO 2022
ELEMENTARY SCHOOL – INTERNACIONAL – GRADE 4
PORTFÓLIO – G4
O Programa Internacional integrará, a partir de 2022, algumas das expectativas de
aprendizagem propostas pela BNCC (Linguagem, Ciências e História/Geografia) ao currículo
internacional proposto pelo IPC (International Primary Curriculum). Neste contexto, e apoiado
em inúmeras pesquisas acadêmicas, o material pedagógico para o trabalho com o currículo
internacional será produzido pela escola e seus profissionais para criar um ambiente de
investigação apropriado à faixa etária, ressaltando o protagonismo do aluno e a sua efetiva
participação no processo de aprendizagem.
Assim sendo, esse material será elaborado pela escola ao longo do ano.
✓ 1 pasta personalizada por aluno para todas as atividades a serem realizadas no decorrer
do ano letivo.

Biblioteca Digital – Digital Library
As bibliotecas digitais surgem na atualidade como um recurso indispensável para a formação do leitor e
escritor do futuro, proporcionando acesso a crianças e adolescentes a títulos autênticos e gêneros literários
diversos.
A intenção no uso de soluções digitais na aprendizagem de línguas está embasada nos seguintes fatores:
● promover o acesso do aluno à contextos autênticos, com áudios e literatura não traduzidos, mas
produzidos em língua inglesa por falantes nativos;
● incentivar a leitura, hábito essencial para enriquecer o repertório linguístico e conhecimento de mundo,
de outras culturas;
● proporcionar um ambiente de aprendizagem adequado para a geração atual que é conectada e motivada
por recursos digitais.

https://www.myon.com/index.html
Continuaremos em 2022 com a adoção desta plataforma com mais de 6000
livros e audiolivros disponíveis para leitura, separados por categorias e
gêneros linguísticos que instigam no aluno o desejo pela leitura e pelo conhecimento. Além de poder escolher livros
para leitura opcional, os livros de leitura obrigatória estarão todos disponíveis na plataforma. A lista obrigatória será
informada na primeira reunião de pais. Esta solução não é comercializada pela empresa diretamente aos alunos,
por essa razão as famílias devem contratá-la por intermédio da escola.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA ALUNOS DO INTERNACIONAL
Matific + Jornal Joca + Eduqo+ Read On MyOn + Portfólio G4
Para facilitar a aquisição das soluções do Internacional junto com as do Regular, unificamos os valores. O
valor normal de todas essas soluções é R$ 924,00. Negociamos facilidades de pagamento para adesão até
14/01/2022:
❖ R$ 859,00 à vista, por meio de boleto, com 7% de desconto
❖ 3 boletos de R$ 296,00, com 4% de desconto;
❖ R$ 924,00 em até 5 parcelas no cartão de crédito.
Considerando que, em anos anteriores, a maioria das famílias optou pelo pagamento parcelado em boletos,
a escola já emitiu o 1º boleto que está disponível no site da escola, com vencimento em 14/01/2022. Caso a opção
seja pelo pagamento à vista ou em cartão de crédito parcelado, favor enviar um e-mail para
financeiro@magister.com.br com o nome e série do aluno e o número de parcelas desejadas. A família receberá
um e-mail de retorno com as orientações para o pagamento eletrônico.

