
 

 

 

 

 

4º ano EF: 

Material de uso individual (todos os materiais devem ser identificados com o nome 
do estudante): 
Agenda escolar (será fornecida pela escola na 1ª semana de aula). 
4 cadernos grandes ou 1 caderno de 10 matérias com capa dura, espiral e sem picote na 
folha. 
1 estojo escolar contendo: 2 lápis pretos nº2 ou 1 lapiseira com caixa de grafites reserva, 
1 borracha macia, 1 caneta marca-texto, 1 apontador com depósito, 1 cola bastão 
grande, 1 tesoura que corte bem (sugestão tesoura “confort”). 
1 régua 30 cm transparente e dura. 
1 conjunto de hidrocor com 12 cores – megahidro. 
1 caixa de lápis de cor com 12 cores megasoft. 
1 pasta com elástico para temas, tamanho ofício. 
1 garrafa para água. 
2 tubos de cola líquida pequenas 
2 canetas pretas de ponta fina 
 
Material que permanecerá no Colégio (não precisa ser identificado): 
1 pincel fino e 1 pincel grosso, macios. 
1 pote de tinta guache de 250ml (branco, preto ou cor primária). 
1 pote de tinta acrílica de 250ml (branco, preto ou cor primária). 
1 conjunto de aquarela escolar. 
2 cruzadinhas de banca 
2 revistas para recorte 
1 caneta permanente. 
2 gibis  
2 caixas de massinha de modelar 
2 pacotes de argila. 
1 pacote de folhas coloridas 
1 pacote de folhas de papel jornal. 
 

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

1 jogo pedagógico. 

 

Livro literário: 

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

 



 

 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS:  

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

1 minidicionário da Língua Portuguesa (pode ser o mesmo utilizado em ano anterior). 

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

 Programa Oficina das Finanças na Escola – volume 4. Carolina Simões Lopes Ligoscki e Silvana 

Maria Silva Nunes. Editora FTD. Edição renovada. 

 
PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO  
 

1. Editora FTD: sede da editora, rua Ramiro Barcelos, 344.   
ABERTURA do E-COMMERCE 
As famílias poderão adquirir os livros didáticos, a partir de 10/01/22, de forma online, 
na plataforma www.ftdcomvoce.com.br . O pagamento pode ser feito parcelado, 
conforme segue: aquisição em janeiro: 10X; fevereiro: 9X; março: 8x; abril: 6x, etc. 

Código da Escola: FTD22RSCMA 

  
2. Livraria Plinque: Avenida Teresópolis, 2908.   

 

Informações importantes para o Início do Ano Letivo:  

• 21/2, acolhida a todos os estudantes do 4º ano.  

• 28/2, Recesso escolar. 

• 1/3, Carnaval. 

• 2/3, Recesso escolar. 

• 3/3, Início das atividades no Turno Integral e Pós Turno, horário normal.  
• 8/3, às 19h, reunião com as famílias do 3º ano, sem a presença dos estudantes. 
 

OBSERVAÇÕES:   
· Os materiais que permanecerão no Colégio deverão ser entregues à professora no 
início do ano letivo (sacola identificada com o nome do/a estudante).   
· 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 do uniforme completo é obrigatório, importante identificar todas as peças.   
· Lembramos que para favorecer o trabalho pedagógico, a qualidade dos materiais 
adquiridos deve ser observada.   
· O Guia Escolar 2022 e as informações sobre as Atividades Extraclasse estarão 
disponíveis no site do Colégio.  
· A grade de horários das aulas especializadas será enviada na primeira semana. 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


 

 


