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Material de uso diário (trazer na mochila com nome completo do estudante) :  

• 02 cadernos universitário espiral, 96 folhas 

•   01 pasta plástica tamanho A4 com elástico   

• 01 estojo contendo: 01 caneta azul, 02 lápis pretos nº 2, 01 tesoura sem ponta 

com nome gravado, 01 apontador com depósito, 01 borracha macia, 01 régua de 

15 ou 20 cm, 01 régua transferidor 180º, 01 cola bastão, 01 caneta marca texto, 

01 caneta permanente preta, 01 caixa de lápis de cor (12 cores);· Caixa ou pote 

organizador com tampa contendo alguns materiais diversos, tais como:   

Material que permanecerá no Colégio com nome completo do estudante:  

•  Caixa ou pote organizador com tampa contendo alguns materiais diversos, tais 

como: (ALGUMAS SUGESTÕES) 01 pincel largo, 01 pincel fino, 01 conjunto de tinta 

têmpera, 01 tubo de cola glitter, 01 cola líquida (90g), 01 conjunto de caneta 

hidrocor ponta grossa (12 cores), 01 caixa de giz de cera (12 cores jumbo ou 

triangular grosso), 01 caixa de cola colorida/plástica (06 cores), 01 lixa d’água fixa, 

retalhos de tecido, fita, barbante, lã, lantejoulas, botões, miçangas, palitos de 

picolé, churrasco, caneta de tecido, tinta de tecido. 

•  01 Caneta Posca* ou similares;  

• 01 caneta ponta nylon, 0,4 (tipo Line-up Schneider, Point 88 Stabilo ou Finepen 

FaberCastell*) – cor preta  

• 01 caneta permanente colorida;  

• 02 pacotes de marcadores de páginas removíveis coloridos, tipo Post-it Flags* ou 

similares;  

• 02 caixas de massa de modelas 12 cores;  

• 01 argila;  

• 01 pacote de folhas de desenho tamanho A4 (180g/m2);  

• 05 sacos plásticos A3 com furos 0.10mm  

• 30 folhas de ofício brancas pautadas;  

• 01 pacote de folhas brancas tamanho A3 (120g/m2);  

• 01 pacote de papel colorido tamanho A4 (120g/m2); 

• 02 folhas quadriculadas de 1 cm²;  

• 01 revista de passatempos, tipo Picolé* ou similar   

• 02 revistas para recortes;  

• 02 gibis;  

 

 

 



 

LIVROS DIDÁTICOS  

• 1 minidicionário da Língua Portuguesa (pode ser o mesmo utilizado em ano 

anterior).   

• Sistema Marista de Ensino Religioso, edição revisada, Editora FTD.  

• 1 Kit contendo Sistema de Ensino 4ª ano – Editora FTD. 

Pontos de comercialização: 

• Condições especiais para aquisição e parcelamento dos materiais didáticos e livros 
literários da Editora FTD:  

o Para compra no site compre.ftd.com.br, utilize o código de acesso abaixo.  
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o Sede da editora: Rua Ramiro Barcelos, 344. 

 

LIVROS LITERÁRIOS  

 

1º SEMESTRE:   

 

• CASSOL, Léia. Um ano especial. 4 ed. reform. e ampl. Porto Alegre: Cassol, 2016. 175 p. 

(Coleção Beto e Fê). ISBN 9788589508278.   

• Chef Brasil, Saboreando histórias. Dílvia Ludvichak. Editora Paulus.  

 

2º SEMESTRE:   

 

• BRUM, Carlos Augusto Pessoa de. Cadu procura no Rio Grande do Sul. 3 ed. Porto 

Alegre. Br 1 editores, 2019. 45 p. ISBN 9788598399171.  

 • ZATS, Silvia. Planeta corpo. São Paulo: Companhia das letrinhas, 2010. 78 p. ISBN 

9788574060798  

 

Material diferenciado (será solicitado no início do ano letivo, na reunião de pais):  

1 jogo pedagógico.  



 

1 livro para a Ciranda Literária. (Será adotado 1 livro de literatura, com as indicações de 

títulos a serem enviados posteriormente, na reunião com as famílias). 

OBSERVAÇÕES:   

• A agenda escolar (fornecida pelo colégio no início do ano letivo) é de uso diário, 
devendo sempre ser portada pelo/a estudante, e deve ter os dados pessoais 
preenchidos pela família.   

• O uso de uniforme completo é obrigatório, bem como o uso de tênis e meias.   

• Colocar o nome do(a) estudante em todo o material de uso diário, inclusive nos 
uniformes e guarda-chuvas.   

• O material de uso diário deverá ser reposto conforme for terminando.  

• Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano 
anterior (pastas, tesoura, régua etc.).   

• Pedimos especial atenção à mochila do(a) estudante, buscando, desde a 
aquisição, um modelo simples e leve, colaborando, assim, para a diminuição do 
peso a ser transportado todos os dias.  

• Lembramos que para favorecer o trabalho pedagógico, a qualidade dos materiais 
adquiridos deve ser observada.   

 

 


