
 

 
 
 

2023 

4º ano do Ensino Fundamental 
 

LIVROS DIDÁTICOS: trazer conforme for solicitado pela professora 
 

• CARVALHO, Heloisa Silva de; CUNHA NETO, Jorge Silvino da. Ensino 
religioso: volume 4. 1. ed. São Paulo: FTD, 2017. 117 p. (Sistema Marista de 
Educação ; 4).  Edição revisada 

• Sistema de Ensino FTDSE , 4º ano – Editora FTD 

• Kit Evolution Anos Iniciais Take Off 4 – StandFor – FTD (material será entregue aos estudantes) 
 

DICIONÁRIOS: (poderão ser utilizados os mesmos adquiridos no ano anterior)  
●  BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD. 
● Minidicionário Inglês-Português 

 
LIVROS LITERÁRIOS: todos identificados 

    

 
POÇAS, Iria Müller. Gaúcho: feliz mistura de povos e culturas. Porto Alegre: Iriar, 
2003. 63 p. 

   

 
 NUNES, Lygia Bojunga. A bolsa amarela. Rio de Janeiro: Casa Lygia Nery, 2006.  

 Os demais livros de literatura que serão utilizados ao longo do ano estão inseridos no 
material didático Sistema de Ensino FTDSE. 
 

 
MATERIAL ESCOLAR: 
Material escolar para ter na mochila (todos os materiais identificados com o nome do 
estudante): 

• 1 caderno universitário – 96 folhas 

• 1 caderno pequeno para Inglês - identificado (48 folhas) 

• 1 pasta com elástico 

• 1 estojo 

• 3 lápis ou lapiseira e grafites 

• 1 borracha 

• 1 apontador 

• 1 tesoura (sem ponta) 
• 1 tubo de cola bastão 

• 1 régua 30 cm 

• 1 conjunto de canetas hidrocor (12 cores) 

• 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

• 1 caneta marca texto 

 

 



 

 

 
 
Artes: 

• 01 pacote de 50 folhas de ofício A4 

• 01 tudo de cola bastão 

• 01 tudo de cola líquida (90g) 

• 01 conjunto de tinta guache (12 cores) 

• 01 pincel nº 8 

• 01 pincel nº 12 

• 01 pacote de 50 folhas A4 coloridas 

• 01 pacote de 20 folhas A3  
Música: (trazer estes materiais identificados com o nome do estudante para as aulas de 

Música) 

• 01 Flauta Doce (Barroca) ou Germânica (G) 

• 01 caderno de música – pautado 
 

OBSERVAÇÕES: 

• No dia 22/2/23 haverá aula somente  para  estudantes novos. 

• Todos os materiais e livros adquiridos deverão estar identificados com o nome do 
estudante. 

• O colégio realizará a entrega do material didático de Língua Inglesa – Projeto StandFor 
– FTD, na primeira semana de aula para os estudantes. 

• Para as aulas de Educação Física os estudantes devem estar com calçado adequado 
para a   prática esportiva e trazer uma garrafa de água. 

 
REUNIÃO DE PAIS 
Data: 2 de março (posteriormente seguirão maiores informações). 
Reunião do TURNO INTEGRAL para os interessados:  9  de março (posteriormente seguirão 
mais informações). 

 
 

Acesse a loja Online - 

compre.ftd.com.br e digite o 
código 14559 quando 
solicitado. Plataforma 
disponível a partir de 19/12/22. 


