
 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 4º ANO  
MATERIAL ESCOLAR 

 
 

MATERIAIS PARA USO DIÁRIO  

o Apontador (trazer diariamente, também para 
artes) – 1 unidade. 

o Borracha branca (trazer diariamente, 
também para artes) - 1 unidade. 

o Cadernos grandes (96 fls→ não usar arquivo) 
- 4 unidades. 

o Cola comum (trazer diariamente, também 
para artes) - 1 unidade. 

o Lápis de cor - 1 caixa. 
 

o Lápis preto comum nº 2 - 1 unidade. 
o Marcador de texto - 2 unidades. 
o Papel colorido, formato A4 - 1 

pacote. 
o Régua de 30 cm (trazer diariamente, 

também para artes) - 1 unidade. 
o Tesoura (de ponta arredondada, 

trazer diariamente, também para 
artes) - 1 unidade. 

o Bloco de folha branca- A3- 1 
unidade. 

Observações: 
✓ Não vamos adotar o arquivo, pois dificulta o trabalho dos estudantes; 
✓ O material sublinhado deverá ser entregue na primeira quinzena de março, 

identificado com a turma e o nome do estudante. 
o nome do estudante deve ser colocado em todo o material de uso diário, inclusive nos 
uniformes e os materiais que venham a ser solicitados pela escola. 
 

Os livros didáticos das editoras FTD e Moderna poderão ser adquiridos de forma on-line. 
EDITORA FTD 

Acesse: ftdcomvoce.com.br é preciso fazer o cadastro e utilizar o cupom FTD21RSMSM  
O parcelamento poderá ser feito em até 8 vezes, no cartão de crédito, e comprando até 31/1/2021, poderá ser 
parcelado em até 10x sem juros. 
O site estará disponível para compra a partir do dia 14/12/2020.  
A entrega será feita diretamente no endereço registrado. 

  
EDITORA MODERNA  
Acesse: www.modernacompartilha.com.br , e clique onde diz Compre Aqui. 
O site estará disponível a partir do dia 14/12/2020. 
Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo e com desconto. O pagamento 
será aceito no Cartão de Crédito de determinadas bandeiras. OBS: o site não aceita a função débito. 
 
Os livros serão entregues na escola mediante o voucher (comprovante de pagamento) nos dias 2 e 3/3/2021 
As compras devem ser feitas antecipadamente para ser feita à retirada na data acima. 

 
Os fornecedores autorizados de uniforme, são: 
 
• PRESCREEN - Rua 7 de setembro, 2063, Uruguaiana - RS, Telefones: (55) 3411-5326 e 9 9620 8958  
(somente camisetas e moletons). 
• Uniformes RM - Rua Gal. Câmara, 1299, Uruguaiana - RS, Telefone: (55) 3412-3548 (uniforme completo). 

Início do ano 

letivo: 22/02/2021 

http://ftdcomvoce.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/
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LIVROS DIDÁTICOS 

 

Ensino Religioso: 4º ano | 
Sistema Marista de Educação | 
Editora: FTD- Edição Revisada. 
 

Língua Inglesa: Kids’ Web 4 – 
Paul Seligson Editora 
Responsável Izaura Valverde – 
3ª edição. Editora: Richmond/ 
Moderna. 
 

Ciências Naturais: Buriti Plus 
Ciências - 4 - Editora: 
Moderna, 2018. 
 

Ciência Humanas: Buriti Plus 
História -  4 - Editora: Moderna, 
2018. 
 

Ciência Humanas: Buriti Plus 
Geografia - 4 - Editora: 
Moderna, 2018. 
 

Matemática: Grandes Autores 
nos caminhos da BNCC- 4   | 
FTD Marília Centurión, Júnia La 
Scala e Arnaldo Rodrigues , FDT 
2018. 
 

Língua Portuguesa: Grandes 
Autores nos caminhos da 
BNCC- 4| FTD Isabella 
Carpaneda. 
 

Minidicionário de Língua Portuguesa atualizado 
com a nova ortografia. Silveira Bueno- Editora FTD. 
 

Livros de Literatura Infantil: 
Cadu procura no RS- Editora 
BRL Editores. 
 

 

 


