
 

ENSINO FUNDAMENTAL – 4º ANO 
 
USO INDIVIDUAL - identificado com o nome do/a 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 caderno pautado pequeno para música (pode ser o mesmo utilizado no 3º ano) 
 

USO COLETIVO 
• 50 folhas de ofício A4 brancas 

• 50 folhas de ofício A4 coloridas 

• 50 folhas 60kg A4 coloridas 

• 50 folhas 60kg A4 brancas 

• 3 canetões coloridos 

• 1 cartolina 

• 1 colorplus 

• 1 pote de têmpera 

• 1 cola glitter 

• 1 papel dobradura qualquer cor 

• 1 pacote de palito de picolé ou churrasco 
 

 

 
LIVROS DIDÁTICOS 
LÍNGUA INGLESA 

Brick by Brick 4 
Mercadante,Hilani / Kirmeliene,Viviane 
1a Edição, 2017   -   Standfor / FTD 

 
 
 
 
 
 
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Parte 1 
Faça língua portuguesa, 4º ano: língua portuguesa : ensino fundamental : anos iniciais / Christiane Fongaro Botosso, 
Cristiane Boneto de Almeida, Maria Isabel Assunção Azevedo – 1 ed. – São Paulo: FTD, 2016 
Parte 2 
Faça língua portuguesa – guia de recursos didáticos / Bel Assunção Azevedo, Christiane Fongaro Botosso, Cristiane 
Boneto de Almeida – 1 ed. – São Paulo: FTD, 2016 

 
MATEMÁTICA  
Faça matemática saber, 4º ano: parte 1 e 2 / Kátia Cristina Stocco Smole, Maria Ignez de Souza Vieira Diniz, 
Vlademir Marim – 1 ed. – São Paulo: FTD, 2016 

 
 



 

GEOGRAFIA E HISTÓRIA  
Estado Do Rio Grande Do Sul: Espaço E Tempo, 4º: Ensino Fundamental: Anos Iniciais: Volume Único: Livro Regional 

/ Siziane Koch – 2ª Ed. – São Paulo: Ática, 2014.  
 
Obs.:  Somos Educação fará venda no colégio no dia 22/2/19, das 13h30 às 17h30.  

            25% de desconto aos pais, preço final R$ 76,00. Parcela até 3x no cartão (Visa, Master, Banri). 

 

 
ENSINO RELIGIOSO 
Sistema Marista de Educação – Ensino Religioso (SME ER) – 1º ao 5º ano -  Editora FTD. 
 

LIVROS DE LITERATURA:  
1º trimestre 
Contos dos curumins guaranis – Jeguaká Mirim e Tupã Mirim – Editora FTD 
2º trimestre 
Lili inventa o mundo – Mario Quintana – Editora global 
3º trimestre 
Marieta em coração de namorado – Leia Cassol – Editora Cassol  
(este livro não estará à venda no colégio) 
 

              
 

IMPORTANTE 

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

perda/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. Quando tiver algum comunicado ou recado, ele deve ser rubricado para confirmar o recebimento da 

informação. 

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

agenda. 

- Se houver necessidade de outro tipo de material para projetos específicos será solicitado durante o ano letivo. 

- As atividades com os livros didáticos iniciarão na segunda semana de aula, portanto, todos os estudantes já 
deverão ter o material neste prazo (26/2/19) 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 14/2/19.  
-  No primeiro dia de aula os pais serão acolhidos pela professora juntamente com os estudantes na sala de aula. 
-  Horário do primeiro dia de aula: das 13h30 às 17h. 
-  Horário a partir do segundo dia de aula: das 13h30 às 17h50. 
-  A  editora FTD  estará no colégio nos dias: 20/2/19 (7h45 - 12h /  13h15 - 18h30) 
                                                                                21/2/19 (7h45 – 12h / 13h15 -  17h) 
 
 

          



 

 

 


