
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º dia de aula: 27/01/2020 – 2ª Feira 

Horários: 

- Período da Manhã: das 7h às 11h30 

- Período da Tarde: das 13h30 às 18h00 

 

ENTREGA DE MATERIAIS: Não entregar os materiais no primeiro dia de aula, pois serão entregues 
gradativamente, conforme orientação dos professores e horário semanal das aulas. Para o 1º dia de 
aula o aluno deverá trazer somente estojo. 
 

O material do SISTEMA FTD e o livro de Ensino Religioso do SISTEMA MARISTA DE 
EDUCAÇÃO, adotados pela Rede Marista de Colégios, serão entregues às famílias pelo 
colégio, no período de 21 a 23/01/20, das 8h às 17h, e no dia 25/01/20 (sábado), das 8h às 12h. 
 

Livros de literatura: 

 

Projeto Cultivando Leitores FTD (O kit personalizado desse projeto, contendo os 3 títulos abaixo, 
pode ser adquirido por meio do site www.listadematerialonline.com.br ou na editora FTD (Rua São 
José, 123 – Centro), se a família desejar. 

 
 ÁGUA. SUBHASH VYAM. FTD 
 CONTOS DE MUITOS POVOS. TATIANA BELINKY. FTD ** 
 BREVE HISTÓRIA DE UM PEQUENO AMOR. MARINA COLASANTI. FTD 

 

** Livro adotado em 2019, podendo ser adquirido na Feira de Livros Paradidáticos Usados, 

promovida pela equipe da Biblioteca do colégio (CRA), que ocorrerá no período de 17 a 20 de 

dezembro. Maiores informações, entre em contato: 16 3977 1400. 

 

Livros de Apoio e Dicionários: 
 

Língua Portuguesa 

Minidicionário da Língua Portuguesa. Silveira Bueno. Ed. FTD. (Novo acordo ortográfico) (*Pode ser 
utilizado dicionário do ano passado) 

 

Língua Inglesa  

StandFor Dictionary: Dicionário StandFor Inglês-Português/Português-Inglês (*Pode ser utilizado 
dicionário do ano passado) 

Reunião de pais 

DATAS 

4º Ano A: 29/01/2020 (4ªF) às 7h00 

4º Ano B: 30/01/2020 (5ªF) às 7h00 

4º Ano C: 31/01/2020 (6ªF) às 13h30 

 

LOCAL Sala de aula 

    Lista de Materiais do(a) Aluno(a)  

do 4º ano do Ensino Fundamental 

http://www.listadematerialonline.com.br/


 
 

Geografia  

Atlas Geográfico do Estudante – Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa - Ed. FTD  

 
 

Materiais diversos: 

 

 01 Agenda Escolar 2020. Sugestão de medida adequada 148mm x 210mm. 
 50 folhas de papel sulfite A4 40 gr (210x297mm)(para uso individual em atividades) 
 1 pacote de folha sulfite A3 (100 fls) 
 01 bloco cartonado colorido A4. 
 01 bloco moldura decorada com 7 estampas 110g/m2 (230mm x 320mm) com 32 folhas. 
 01 bloco de folha malha quadriculada 1cm X 1cm. 
 05 folhas de papel vegetal. 
 03 cadernos tipo brochurão capa dura (96 folhas) 
 02 cadernos tipo brochurão capa dura (48 folhas)  
 01 régua comum (30 cm) 
 01 estojo contendo: lápis preto nº2 (grafite), borracha branca macia, apontador (com depósito)  
 02 canetas esferográficas – 01 preta e 01 azul  
 01 caneta marca texto qualquer cor 
 01 caixa de lápis de cor (12 cores) longo  
 01 frasco de cola bastão (40g) (família repõe ao acabar) 
 01 tesoura escolar em aço inoxidável (sem ponta)  
 01 pasta simples com elástico  
 01 tela para pintura (Medida: 20x40cm) 

 
Materiais de Arte 

 01 Bloco Canson A3 – cor creme 
 01 tela para pintura – medida 20 x 40 cm 
 01 Pincel Chato nº 10 
 01 Pincel Chato nº 08 
 01 caneta fine pen preta 
 01 pote de tinta guache 250ml: qualquer cor 
 01 cola branca líquida 90 gr 

Lista de materiais que podem ser usados/ reutilizados / reaproveitados/ coletados 

 01 gibi em bom estado. 

 
OBSERVAÇÕES: 

 

1. Não é permitido o uso de fichário e caderno universal espiral. 

2. Todo material deve ser etiquetado e identificado.  

3. Os materiais do ano passado, que estiverem em bom estado, poderão ser reaproveitados. Evite o 

consumo desnecessário. 

 


