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 1 caneta hidrográfica (grossa); 

 1 caneta marca texto; 

 1 conjunto de canetas hidrocor (12 cores); 

 1 caixa de giz de cera pastel; 

 1 apontador com depósito; 

 2 borrachas brancas; 

 1 tesoura com ponta arredondada; 

 1 cola bastão – 40 g; 

 1 cola branca – 35 g. 
 

 
Material Escolar 

• 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 potes de tinta guache – 250 ml (pink e azul-

turquesa) 

• 2 pincéis chatos (n. 14 e 8) 

• 1 bloco de papel textura visual (7 cores; 180 

g/m²). 

 

Material Diário 

• 1 mochila 

• 1 lancheira contendo guardanapo de 

tecido (para lanche) 

• 1 squeeze de água (cantil) 

• 1 caderno de brochura quadriculado 1x1 

(com capa dura e 96 folhas) para Matemática 

• 1 caderno brochurão (com capa dura e 96 

folhas) para Língua Portuguesa e Produção 

Textual 

• 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 

será usado em sala) 

• 1 régua transparente de 30 cm 

• 1 pasta sanfonada A4 com 12 divisórias 

• 1 pasta catálogo com 50 plásticos (a pasta de 

2021 poderá ser reutilizada) 

• 1 estojo completo com: 

 4 lápis grafite – n. 2; 

 2 lápis 2B; 

 1 caixa de lápis de cor (12 cores); 

 2 canetas pen 68 ou similar (preta e vermelha); 
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LIVROS DIDÁTICOS 
 

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, Sueli 
Fanizzi e Olga Gil 
 
Editora: FTD 
 
ISBN: 7898683430510 

Geografia 
Coleção Grandes 
Autores – 4º ano 
 
Autores: Edilson Silva e 
Laércio Furquim Jr.  
 
Editora: FTD 
 
ISBN: 9788596016308 
 
 

                                        Língua Inglesa 
Learn With Us 4 
 

Editora: Oxford do 

Brasil – Pack Marista 

João Paulo II 

 
ISBN pack: 
9780995000377 
 

Oficina das Finanças na 
escola – Volume 4 –        
4º ano – 3ª edição – 2021 
  
Autoras: Carolina Ligocki e 
Silvana Lunes 
 
Editora: Oficina 
 
ISBN: 9786586833089 

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 
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Minidicionário da Língua Portuguesa – 3ª edição – 2016  
(Caso a criança tenha um dicionário similar, poderá utilizá-lo.) 
 
Autor: Silveira Bueno 
 
Editora: FTD 
 
ISBN:  9788596002523 

 
LIVROS PARADIDÁTICOS 

 
 Palavra de filho. Jonas Ribeiro. Editora do Brasil. 

 Frederico, o homem rico. Simão de Miranda. Editora Franco.  

 Que história é essa? Flávio de Souza. Editora Companhia das Letras. 

 O pequeno príncipe em cordel. Josué Limeira. Editora Cativar. 
 Fábulas palpitadas. Pedro Bandeira. Editora Moderna.  

 A família mais rica do mundo. Jonas Ribeiro. Editora Mais Ativos 

 
INFORMAÇÕES 

 
 O material escolar, com exceção do jaleco e da camiseta, deverá ser entregue ao Colégio, no 

período de 18 a 21/1, das 8h às 18h, e de 24 a 28/1, 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 entregue 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. Sugere-se gravar o nome da criança na parte interna 

de cada peça de roupa, para prevenir eventuais trocas. A malharia autorizada a comercializar 

o uniforme do Colégio Marista João Paulo II é:  

 Malharia Santa Catarina - Quadras 702 e 703 Bloco E Lojas 55 e 61 - Asa Norte, 

Brasília - DF, 70720-650; 

Em breve, divulgaremos a nova empresa parceira de uniformes. 

 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 
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campo. 

 O estudante deverá ter um estojo com material individual escolar. 

 O material de uso diário deverá ser reposto pela família, sempre que necessário.  

 Os livros da Editora Oxford podem ser adquiridos em quaisquer papelarias, livrarias e lojas 

virtuais. A livraria SBS concederá um desconto para pais maristas nas compras pelo link 

www.sbs.com.br/mjp, conforme abaixo: 

o 5% de desconto no preço de capa dos materiais didáticos de origem nacional. 

o 10% de desconto no preço de capa dos materiais didáticos de origem importada 

(programa bilíngue). 

o Parcelamento em até 6x sem juros, com parcela mínima de R$ 50,00. 
Endereços Livrarias SBS 

• ASA NORTE - 406 NORTE - 61 3274-0092 

• ASA SUL - 705/905 SUL - 61 3242-9331 

• ÁGUAS CLARAS - Rua Macaúba Lote 21, ao lado do Play Hotel -   61 3563-3236 

WhatsApp - 11 2238-4478 

 

 Os livros da Editora FTD podem ser adquiridos em quaisquer livrarias físicas ou virtuais. Para 
compras direto no site www.ftdcomvoce.com.br, será concedido um desconto para pais 
maristas. Para isso, basta utilizar o código FTD22DFMJP. A venda on-line estará disponível 
a partir de 22/11/21. 

 

http://www.sbs.com.br/mjp
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