
 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 4º ANO - 2023 
 

USO INDIVIDUAL –identificado com o nome do/estudante 

• 1 caderno grande de 10 matérias 

• 1 caderno pautado para música 

• dicionário escolar de língua portuguesa 

• pasta para guardar trabalhos 

• lápis de cor 

• régua  

• lápis preto 

• borracha  

• apontador 

• cola tenaz 

• caderneta ou bloco para rascunho (reciclado) 

• 1 marcador de texto 

• 1 pasta com elástico para as aulas de Música 

• 1 bloco de folha pautada (ou reciclada) para produção textual 

• 1 caneta permanente preta 

• 1 caneta permanente colorida 

• Caixa de arte: jornal e revista para recorte, tinta, materiais reciclados – deverão trazer quando 
solicitados pela professora 

• Biblioteca: pasta plástica ou saco plástico para transporte dos livros na mochila para evitar a 
danificação do material por líquido e lanches. 

 
USO COLETIVO 

• 50 folhas de ofício A4 brancas 

• 50 folhas de ofício A4 coloridas 

• 50 folhas 60kg A4 coloridas 

• 25 folhas 60kg A4 brancas 

• 20 folhas 60kg A3 brancas 

• Se for necessário outro tipo de material para projetos específicos, será solicitado com antecedência 

durante o ano letivo. 

 
LIVROS DIDÁTICOS 
Os livros didáticos serão comercializados exclusivamente na plataforma da Editora FTD. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Língua Portuguesa 4º ano 

Língua Portuguesa: Isabella, 4º ano / 1 ed. – São Paulo: FTD, 2018 

Carpaneda, Isabella Pessôa de Mello 

 
MATEMÁTICA  
Porta Aberta para o Mundo: matemática 4 
Marília Ramos Centurión, Júnia La Scala Teixeira, Arnaldo Bento Rodrigues – 1ª ed. - São Paulo: FTD, 
2019. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
CIÊNCIAS 
Porta Aberta Ciências - 4º Ano 
Ângela Gil, Sueli Fanizzi, Olga Gil – São Paulo: FTD, 2019 
 
HISTÓRIA  
Porta Aberta para o Mundo: história 4 
Alfredo Boulos Júnior – 1ª ed. – São Paulo: FTD, 2019 
 
GEOGRAFIA  
Porta Aberta para o Mundo: geografia 4 
Edilson Adão Cândido da Silva, Laercio Furquim Junior – 1ª ed. – São Paulo: FTD, 2019 
 
ENSINO RELIGIOSO 
Sistema Marista de Educação – Ensino Religioso (SME ER) – 4º ano - Editora FTD - edição revisada 
 

 
 
LIVROS DE LITERATURA:  
Como mudar o mundo? – Stela Barbieri – Fernando Vilela – Editora FTD 
Desafios de cordel – César Obeid – Editora FTD 
Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas – Flávio de Souza 
  

                              
 
IMPORTANTE 
- O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugere-se bordar o nome da criança para prevenir eventuais 

perdas/trocas (por fora – abaixo da linha da cintura para não interferir na logomarca padrão ou por 

dentro, próximo à etiqueta). 

- O uso do tênis é obrigatório. 

- Comunicados oficiais da Direção e Coordenações do colégio são feitos por e-mail.  

- Para comunicados mais específicos a agenda escolar serve para registros entre família/professora, 

por isso deve estar diariamente na mochila.  

- Medicação: deve vir com a receita médica e a indicação de como ministrá-lo. Anotar na agenda. 

- As atividades com os livros didáticos iniciarão na segunda semana de aula, portanto, todos os 
estudantes já deverão ter o material neste prazo. 
 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO – 13/2/2023 
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