
  

 

 

 

 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2023 

MATERIAL DE USO DIÁRIO – COM IDENTIFICAÇÃO  

Trazer sempre na mochila  

• 5 cadernos grandes - 96 folhas  

• 3 cadernos pequenos - 48 folhas 

• lápis preto, borracha, apontador, lápis de cor, tesoura, marcador de texto, giz de cera, cola, 

canetinhas hidrográficas e régua de 15cm 

• 1 caneta preta ou azul (2º semestre) 

• 1 corretivo líquido ou fita (2º semestre) 

• 1 classificador com elástico fixo (resistente – para uso diário) 

• 1 bloco de post-it 

 

MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA - COM IDENTIFICAÇÃO  

Entrega dos materiais: 7/2, 15h30 às 17h30, Drive Thru no estacionamento do Colégio  

• 200 folhas A4 brancas 

• 40 folhas sulfite 40 brancas 

• 50 folhas A4 coloridas 

• 10 folhas A3 brancas 

• 1 prancheta 

 

 

 



  

 

 

 

 ARTE  

Material identificado a ser entregue no 1º dia de aula  

• 1 estojo aquarela escolar 

• 1 escova de dente simples (para pintura com tinta) 

• 1 pincel médio 

• 1 caixa de giz pastel seco 

• Materiais alternativos serão solicitados no decorrer do ano 

 

MÚSICA 

Material identificado a ser entregue no 1º dia de aula  

• 1 caderno pequeno - 48 folhas 

 

EDITORA FTD 

Para sua maior comodidade, você pode adquirir os livros didáticos sem sair de casa, tudo feito 

online. A entrega será no endereço informado pelo responsável no cadastro feito no site. 

https://compre.ftd.com.br/ - código de acesso ou voucher:          15076  

O e-commerce (FTD) estará aberto para compra a partir do dia 5/1/2023. 

- 4º ano Ensino Religioso (EDIÇÃO REVISADA) - Sistema Marista de Educação – FTD. 

- DICIONÁRIO BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. FTD (ou 

outro revisado conforme acordo ortográfico) 

 

 



  

 

 

 

EDITORA MODERNA 

Será adotado o combo dos livros Moderna Compartilha (Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas) da Editora Moderna. O material deverá ser 

adquirido somente pelo site:  

www.modernacompartilha.com.br clicando em    Compre Aqui 

 

A entrega será realizada no primeiro dia letivo, em sala de aula, para o estudante.  

O e-commerce (MODERNA) estará aberto para compra a partir do dia 15/12/2022. 

- PROJETO BURITI 4: Buriti Plus Matemática. Obra coletiva concebida, desenvolvida e 

produzida pela Editora Moderna. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2018.  

 

- COMPARTILHA PORTUGUÊS 4: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela 

Editora Moderna. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2021. 

 

- COMPARTILHA CIÊNCIAS DA NATUREZA 4: Obra coletiva concebida, desenvolvida e 

produzida pela Editora Moderna. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2021. 

 

- COMPARTILHA CIÊNCIAS HUMANAS 4: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida 

pela Editora Moderna. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2021. 

 

OBSERVAÇÃO 

Os livros do Projeto de Literatura Infantil serão adquiridos conforme listagem selecionada na 

escola. O valor referente a esses materiais e ao portfólio será comunicado aos pais, no início 

do ano letivo, via bilhete na Agenda Escolar do estudante e o valor acrescido na mensalidade. 

 

 



  

 

 

 

ATENÇÃO 

• Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do estudante. 

• O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugere-se bordar o nome da criança (por fora – 

abaixo da linha da cintura para não interferir na logomarca padrão ou por dentro próximo a 

etiqueta) a fim de prevenir eventuais perdas/trocas. 

• A Agenda Escolar serve para registros e comunicação família/escola, por isso deve estar 

diariamente na mochila. 

• Em caso de necessidade de algum outro tipo de material para projetos específicos, o mesmo 

será solicitado durante o ano letivo. 

ANO LETIVO 2023 

13/2/2023: Início do ano letivo exclusivo para os estudantes novos e estudantes do 1º ano EF, 

às 13h30 

14/2/2023: Início das aulas para os estudantes veteranos (2º ano ao 5º ano), às 13h30 

7/3/2023: Reunião de Pais, às 18h30, nas Salas de Aula. 

17 a 28/7/2023: Recesso escolar para estudantes. 

14/12/2023: Término do ano letivo. 

15, 18 e 19/12/2023: Recuperação e Exames Finais. 

 


