
 

Não compre antes de conferir os preços da Feira do Material Didático da Associação de Pais e Mestres 

do Colégio | LIVROS NOVOS; 

Sistema Marista de Educação | 6º e 7º ano | VENDA EXCLUSIVA; 

Sistema Marista de Educação | Ensino Médio | VENDA EXCLUSIVA; 

Livros didáticos e de literatura da Editora FTD | descontos especiais; 

Livros didáticos da Editora Moderna. 

 

 
 

 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DO ANO LETIVO 
 

 Início do ano letivo 2020: 13/2/2020, às 7h30 (turno da manhã, Salão de Eventos) e às 13h30 

(turno da tarde, Salão de Eventos). 

 Processo de entrega do material para a professora: 

Os livros didáticos (identificados) devem ser trazidos conforme horário de cada disciplina,  

horário, este,  entregue pela professora no primeiro dia de aula. 

Dia: 13/2 - material de sala de aula- caderno, estojo, lanche e mochila. 

Dia: 14/2 - Material de uso coletivo. 

 Feira do livro didático da APM: de 3 a 7 de fevereiro I na Sede da APM (ao lado do campo de 

futebol do Colégio). Horário: das 8h30 às 12h I 13h30 às 17h. Material Didático 2020 com 

desconto. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
MATERIAL DE USO DIÁRIO DO ESTUDANTE 
(Todos os materiais de uso do estudante deverão estar identificados com o nome) 

 
 Serão ofertadas duas opções de cadernos: 

1ª opção: 5 cadernos capa dura, grandes, do tipo brochura, 96 folhas, nas cores: 1 azul, 1 

amarelo, 1 verde e 2 vermelhos. 

2ª opção: 5 cadernos do tipo espiral, grandes, 96 folhas, encapados nas cores: 1 azul, 1 amarelo, 

1 verde e 2 vermelhos. 

 1 pasta fina para a disciplina de Língua Inglesa; 

 2 lápis pretos nº 2 e 2 canetas azuis; 

4º ano I Ensino Fundamental 

 



 

 1 borracha; 

 1 apontador com depósito; 

 1 régua (30 cm, transparente); 

 1 Caixa de lápis de cor Mega Soft; 

 1 estojo de caneta hidrocor fina; 

 1 tubo de cola bastão; 

 1 tesoura pequena sem ponta; 

 1 caneta marca texto amarela; 

 4 canetas esferográficas nas cores: azul, preta, vermelha e verde; 

 1 pasta sanfonada com 12 divisões (a pasta ficará em casa para que o estudante possa organizar 

as fichas xerocopiadas por componente curricular). 

 

MATERIAL PARA FICAR NA SALA DE AULA 
 

 50 folhas brancas, sulfite 60, tamanho A4;    

 3 pastas em “L” transparentes; 

 1 bloco de folhas quadriculadas; 

 1 bloco de folhas pautadas A4; 

 1 pacote de papel para dobradura – tipo creative paper/lumipaper; 

 20 folhas papel sulfite 60, tamanho A3; 

 02 Revistas em quadrinhos (gibis); 

 02 Revistas infantis (sugestões: Revista Recreio, palavras cruzadas, caça-palavras, Revista 

Picolé). 

 
LIVROS DIDÁTICOS  
(Trazer conforme horário de aula a ser disponibilizado após o início do ano letivo) 

 
 Livro de Matemática –Coleção Buriti Plus– volume 4 – Ed. Moderna; 

 Livro de Inglês – POP volume 4, editora Standfor; 

 Livro de Português – 4° ano- Porta Aberta, Para o Mundo – Isabella C. – FTD; 

 Livro de Ciências -  4° ano- Coleção Porta Aberta, Para o Mundo – FTD; 

 Livro de Geografia- 4° ano-  Coleção Buriti Plus- Ed. Moderna; 

 Livro de História – 4° ano- Coleção Buriti Plus- Ed. Moderna; 



 

 Livro de Ensino Religioso- 4° Ano- Ensino Religioso- Sistema Marista de Educação- Heloisa Silva 

de Carvalho- FTD; 

 Minidicionário da Língua Portuguesa, de acordo com a reforma ortográfica. 

 
 

LIVROS DE LITERATURA 
 

 O Pequeno samurai - André Kondo-  1° edição- FTD; 

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

 What is inside the big red suitcase? – Silvana Hilgemberg,  Editora Standfor. 

 

                    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.buscape.com.br/o-pequeno-samurai-andre-kondo-8532290566

