
 
 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL  
LIVROS DIDÁTICOS: 
Os livros didáticos utilizados nos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, História, 
Geografia, Ciências, Arte e Língua Inglesa, adotados em 2020, compõem o Trilhas Sistema de Ensino – 
Editora FTD. Para o componente curricular de Ensino Religioso será o livro didático Diálogo Inter-religioso 
– Editora FTD.  Ainda estão contemplados nesse kit 4 livros de literatura. Todos esses materiais já estão 
inclusos nos valores das mensalidades/2020. A caixa com os livros será entregue para as famílias, a partir 
do dia 24/01/2020 – das 8h às 12h e das 13h às 17h. Estes materiais deverão ser etiquetados e enviados 
ao Colégio conforme orientação dos professores. 
 

LIVRO DE APOIO – NÃO INCLUSO NAS MENSALIDADES: 
Minidicionário da Língua Portuguesa, Silveira Bueno, Editora FTD 
 

MATERIAL ESCOLAR PARA USO INDIVIDUAL E COLETIVO: realizar a entrega 
destes materiais na reunião de pais. 
1 caderno universitário de linguagem, com margem, 96 folhas, capa dura (Língua Portuguesa)  
4 cadernos universitários de linguagem, com margem, 48 folhas, capa dura (História, Geografia, Ciências 
e Língua Inglesa) 
1 caderno universitário de Matemática, com margem, 96 folhas, capa dura  
1 pasta plástica, com aba e elástico, 350 x 240 
1 pasta catálogo preta, com 50 plásticos na pasta, já inseridos, para Produção de Texto  
2 pastas finas de acetato, com elástico  
2 gibis  
2 rolos de fita crepe, branca, 45mm x 45m  
2 caixas de massa de modelar, 12 cores  
1 tesoura sem ponta  
2 borrachas  
1 apontador com depósito  
3 lápis preto nº 2  
2 canetas, azul e preta  
1 caixa de giz de cera  
1 caneta marca texto 
1 régua de 15cm  
1 cola bastão, 40g  
1 caixa de lápis de cor, 12 cores 
1 estojo de canetinhas hidrocor, 12 cores 
1 bloco de Papel Criativo, 235mm x 325mm, color, com 8 cores, 120g  
1 flauta doce soprano-barroca (Música) 
300 folhas de sulfite, A4, brancas, 75g 
 

MATERIAL ESCOLAR DE USO DIÁRIO: trazer estes itens no primeiro dia de aula da 
criança.  
1 garrafa plástica de 500ml, para água  
1 lancheira 
1 Jogo Americano (toalha para dispor o lanche na carteira) 



 
 

1 estojo  
1 mochila  
1 camiseta adulto com identificação 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
✓ Todos os materiais deverão ser identificados com nome e a série do estudante.  
✓ A agenda escolar 2020 será entregue para os estudantes, no início do ano letivo, sem custo. 
✓ O uso do uniforme Marista é obrigatório desde o 1º dia de aula. 
✓ Durante o ano letivo poderão ser solicitados outros materiais necessários para executar projetos. 

Dicionários são materiais de apoio para consulta e utilização nas tarefas de casa, não 
necessitando, portanto, serem trazidos para sala de aula. Na escola os estudantes farão uso do 
material disponibilizado pela Biblioteca. 

✓ Sobre o cotidiano escolar, é importante consultar o Guia da Família 2020, que será disponibilizado no 
Portal Marista. 

✓ O ensalamento das turmas 2020 estará disponível no Portal Marista e em Edital no colégio na ocasião 
da 1ª reunião de pais. 
 

REUNIÃO DE PAIS:  

    Série             Data   Horário Sala 
    4º ano 31 de janeiro de 2020 das 16h às 17h    Salas de aula 

 

INÍCIO DAS AULAS:  

                   Data 
     05 de fevereiro de 2020 

 


