
 

 

 

 

 
ENSINO FUNDAMENTAL – 4º ANO 

 

USO INDIVIDUAL –identificado com o nome do/estudante 
• 3 cadernos pequenos de 50 folhas 

• 1 caderno grande de 10 matérias 

• dicionário escolar de língua portuguesa 

• pasta para guardar trabalhos 

• lápis de cor 

• régua  

• lápis preto 

• borracha  

• apontador 

• cola 

• caderneta ou bloco para rascunho 

• 1 marcador de texto 

• 1 pasta com elástico para as aulas de Música 

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

 

 

USO COLETIVO 
• 25 folhas de ofício A4 brancas 

• 25 folhas de ofício A4 coloridas 

• 25 folhas 60kg A4 coloridas 

• 25 folhas 60kg A4 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 por E-commerce FTD (internet). 
 
LÍNGUA INGLESA 

New Brick by Brick 4 
Mercadante,Hilani / Kirmeliene,Viviane 
Edição atualizada   -   Standfor / FTD 

 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  
Grandes autores – Língua Portuguesa – Angélica e Cristina - 4º ano 
Angélica Prado/Cristina Tibiriça 
 

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:  
1) Palavras, palavrilhas e palavrôes – Ana Maria Machado – Editora FTD 
2) Quero-quero – Kalunga – Editora FTD 
3)  Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas – Flavio de Souza – Editora FTD 
  

                              
 
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. 

- A Agenda Escolar serve para registros e comunicação família/escola, 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 terceira semana de aula, portanto, todos os estudantes já 
deverão ter o material neste prazo (7/3/2022). 
 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO – 21/2/2022  
-  Horário do primeiro dia de aula: das 13h30 às 17h. 
-  Horário a partir do segundo dia de aula: das 13h30 às 17h50. 

 

https://ftd.com.br/detalhes/?id=6652
https://ftd.com.br/detalhes/?id=6652
https://ftd.com.br/detalhes/?id=6652

