
 

MATERIAL ESCOLAR – 2019 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Material Diário 

 1 mochila;  

 1 lancheira contendo guardanapo 

de tecido (para lanche); 

 1 squeeze (cantil); 

 1 caderno quadriculado 1x1 (com 

capa dura e 96 folhas), para Matemática; 

 1 caderno brochurão (com capa 

dura e 96 folhas), para Língua Portuguesa e 

Produção de Texto; 

 1 caderno brochurão (com capa 

dura e 96 folhas), para Ciências Humanas 

(História, Geografia e Ensino Religioso); 

 1 caderno brochurão (com capa 

dura e 48 folhas), para Ciências da 

Natureza; 

 1 caderno brochurão (com capa 

dura e 48 folhas), para Língua Inglesa; 

 1 jaleco branco com mangas compridas (a 

professora avisará, com antecedência, 

quando este será usado em sala); 

 1 régua transparente de 30 cm; 

 1 pasta sanfonada A4 com 6 divisórias; 

 1 pasta catálogo com 20 plásticos.  

 1 estojo completo com: 

 1 conjunto de canetas hidrocor (12 

cores); 

 1 caneta hidrográfica (grossa); 

 1 caixa de lápis de cor (12 cores); 

 1 apontador com depósito; 

 2 borrachas brancas; 

 1 tesoura sem ponta; 

 4 lápis grafite nº 2; 

 2 canetas pen 68 ou similar (preta e 

vermelha). 
 

Material Escolar 

 

Devem ser entregues à escola, no 

período de 22/1 a 1º/2:  
 

 1 folha de cartolina branca; 

 1 pacote de cartolina branca A4 (50 

unidades);  

 1 folha de cartolina dupla face preta; 

 2 blocos de papel criativo;  

 1 bloco de papel cartão A3 colorido;  

 1 bloco de papel cartão A3 branco;  

 1 tubo de cola líquida (250 g); 

 1 caixa de gizão de cera;  

 2 caixas de cola colorida; 

 1 caixa de massa de modelar;  

 3 potes de tinta guache (verde, rosa e 

marrom – 250 ml);  

 2 pincéis chatos (nos 14 e 8); 

 1 cartão telado para pintura (tamanho 

30x40; enviar, quando solicitado pela 

professora);  

 1 bloco de papel textura visual (7 cores; 

180 g/m²); 

 



 

 

LIVROS DIDÁTICOS  

 

(Os livros didáticos serão utilizados a partir da segunda semana de aula.) 

 

Língua Portuguesa 

Coleção Grandes 

autores – 4° ano 

 

Autora: Isabella 

Carpaneda 

 

Editora: FTD 

 

ISBN: 9788596015820 

Matemática 

Coleção Grandes Autores 

– 4º ano 

 

Autores: Marília Centurión, 

Júnia La Scala e Arnaldo 

Rodrigues  

 

Editora: FTD 

 

ISBN: 9788596016209 

História  

Coleção Grandes 

Autores – 4º ano 

Sociedade e Cidadania 

 

Autor: Alfredo Boulos 

Júnior 

 

Editora: FTD 

 

ISBN: 9788596016476 

Ciências  

Porta Aberta – Edição Renovada 

– 4º ano 

 

Autoras: Ângela Gil e Sueli 

Fanizzi 

 

Editora: FTD 

 

ISBN: 9788532298515 

Geografia 

Coleção Grandes 

Autores – 4º ano 

 

Autores: Edilson Silva 

e Laércio Furquim Jr.  

 

Editora: FTD 

 

ISBN: 9788596016308 

 

 

 

 

Língua Inglesa 

Incredible English 4 – 

Second Edition  

Autora: Sarah Phillips 

Editora: Oxford do Brasil 

 

Pack contendo: 

• Class Book  

ISBN: 9780194442312 

• Activity Book: 

ISBN: 9780194442435 

 

Pack Marista João Paulo II 

ISBN: 9780994449610 

 



 

Oficina das Finanças na 

escola – Volume 4 –        

4º ano 

  

Autoras: Carolina Ligocki e 

Silvana Lunes 

 

Editora: Oficina das 

finanças, 2017  

 

ISBN: 9788568651254 

Ensino Religioso – Volume 4 

– 4º ano – Sistema Marista de 

Educação 

 

Autores: Heloisa Silva de 

Carvalho e Jorge Silvinho da  

Cunha Neto 

 

Editora: FTD 

 

ISBN: 9988596007900 

Minidicionário da Língua 

Portuguesa – 3ª edição – 

2016  
(Caso a criança tenha um 

dicionário similar, poderá 

utilizá-lo.) 

 

Autor: Silveira Bueno 

 

Editora: FTD 

 

ISBN: 9788596002523 

 

 

KIT DE LEITURA – LIVROS LITERÁRIOS E REVISTAS  

 

Devem ser entregues à professora regente, na primeira semana de aula: 

 2 livros literários (orientamos que sejam selecionados considerando a faixa etária dos 

estudantes; farão parte da biblioteca de sala e serão devolvidos no fim do ano); 

 2 revistas de história em quadrinhos, de acordo com a faixa etária. 

 

LIVROS DE LITERATURA – PARADIDÁTICOS  

 

Devem ser entregues à professora regente, até 25/2: 

 Gente, bicho, planta: o mundo me encanta – De Ana Maria Machado, editora Global; 

 Palavra de filho – De Jonas Ribeiro, editora do Brasil; 

 A vingança de Charles Tiburone – De João Ubaldo Ribeiro, editora Nova Fronteira; 

 Frederico, o homem rico – De Simão de Miranda, editora Franco. 

 
 
 
 



 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 
 O material escolar, com exceção do cartão telado, do jaleco e da camiseta, deverá ser 

entregue ao Colégio, no período de 22/1 a 1º/2, das 13h às 18h. O material diário deverá 

permanecer com o estudante. 

 

 O nome completo e a turma do estudante devem estar grafados nos materiais de uso 

individual. 

 

 A qualidade dos produtos deve ser considerada – ter selo do Inmetro, ser atóxico (no caso de 

tintas e canetinhas) e cortar bem (no caso de tesouras) –, no momento de aquisição dos 

materiais. 

 

 A Agenda Escolar Marista será fornecida pelo Colégio, na primeira semana de aula. Ela será 

utilizada para registros e comunicação entre a família e a escola. Assim, deve ser mantida 

na mochila do estudante. 

 

 O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugerimos grafar o nome do estudante na parte 

interna de cada peça de roupa. 

 

 Durante o ano letivo, para fins pedagógicos, serão solicitados: revistas e jornais para recorte, 

rótulos e/ou embalagens, materiais para dramatização, alimentos e taxas para saídas a 

campo. 

 

 O estudante deverá ter um estojo com material individual, para a realização das atividades 

de casa. 

 

 Os livros solicitados podem ser adquiridos em livrarias e lojas virtuais. No período de 

21/1 a 1º/2, de segunda a sexta-feira, a editora FTD atenderá no Colégio, vendendo 

livros com desconto, assim como o Sistema Marista de Educação. A SBS Livraria 

também fará, nesse período, a venda dos livros de Língua Inglesa no Colégio. O livro 

de Ensino Religioso só será comercializado pela editora FTD, no Colégio ou na sede 

desta, localizada no SIG, Qd. 8.  

 


