
4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
● Coleção Faça Língua Portuguesa - 4º ano – Angélica Prado, Cristina Hulle – Eitora FTD -               

ISBN 7898683436086 
● 01 caderno universitário espiral capa dura com o Logotipo da escola – 100 folhas 
● 01 bloco com logotipo da escola para Produção de Texto 
● 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 20 plásticos grossos colocados (Produção de 

texto) 
● Jornal Joca - assinatura anual 18 exemplares, 2/mês (exceto jan., jul. e dez.) - Assinatura poderá 

ser feita via site www.jornaljoca.com.br/portal/assine   
Obs.: A assinatura deverá ser feita até janeiro/2021 para que o aluno receba o primeiro exemplar 
em fevereiro.  

• Livro paradidático : 
✓ 1º trimestre: Viagens de Gulliver – Autor Jonathan Swift; adaptação em português de 

Cláudia Lopes – Scipione 
✓ 2º trimestre: Férias na Antártica - Autores Laura, Tamara e Marininha  Klink, Editora 

Peirópolis, 2ª ed - ISBN 9788575963609 
✓ 3º trimestre: Presentes de Gregos – Autor Elenice Machado de Almeida, Editora Sesi-SP – 

ISBN: 9788565025065  
 

MATEMÁTICA 
● Coleção Faça Saber - 4º ano - Kátia Cristina Stocco Smole, Ana Ignez de Souza Vieira Diniz, 

Vlademir Marin – Editora FTD - ISBN 7898683436185 
● 02 cadernos universitário capa dura – 100 folhas com logotipo da escola 

 

CIÊNCIAS  
● Coleção Faça Ciências 4º ano - Geslie Coelho-  Editora FTD - ISBN 7898683435782 
● 01 caderno universitário capa dura – 100 folhas com logotipo da escola 

 

HISTÓRIA  
● Coleção Faça História 4º ano – Ana Nemi – Editora FTD - ISBN 7898683435980 

 

GEOGRAFIA 
● Coleção Faça Geografia 4º ano - Angela Rama, Marcelo Moraes Paula – Editora FTD-                              

ISBN 7898683435881 
HISTÓRIA/ GEOGRAFIA 
● 01 caderno universitário espiral capa dura com o Logotipo da escola – 100 folhas 

 

INGLÊS 
● Livro didático: Kids’ Web 4 – Ana Lucia Militello- Editora Richmond – 3ª Edition –                          

ISBN 9788516119553 
● 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 10 plásticos grossos colocados 

 

ENSINO RELIGIOSO  
● Livro: Crescer com Alegria e Fé 4. 2ª Edição - Ednilce Duran e Glair Arruda - Ed. FTD - 2018-             

ISBN 9788596017121 

 



MÚSICA 
● 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 20 plásticos grossos colocados (a mesma usada 

em 2020) 
● 01 flauta-doce soprano, modelo Barroca (pode ser usada a mesma do ano anterior) 

 

 ARTE 

• 01 Conjunto de Tinta Aquarela em Pastilhas com 12 cores - Faber-Castell com pincel 

• 01 Conjunto de Giz Pastel Oleoso com 12 cores 
• 01 pasta polionda com elástico tamanho A3 (grande), espessura estreita (2 com de largura) na 

cor amarela (somente para alunos novos). 
 

MATERIAIS DIVERSOS: 
● 02 pastas com elástico e logotipo da escola  
● 01 agenda escolar 2021 (no máximo dois dias por página) 
● 01 caderno de desenho A4 - espiral 
● 01 caixa de lápis de cor com 12 cores 
● 01 estojo de caneta hidrográfica ponta fina – 12 cores 
● 01 régua de 30 cm 
● 10 sacos plásticos transparentes grossos - tamanho ofício  
● 08 envelopes tamanho 15 x 20cm 
● 01 compasso com encaixe para lápis  
● 01 estojo completo contendo: 3 lápis pretos nº 2, 1 borracha macia, 1 tesoura Mundial sem ponta, 

1 cola bastão, 4 canetas BIC ponta grossa (1 vermelha e 3 azuis), 1 caneta marca texto, 1 
apontador com depósito e 1 corretivo de fita. 
 

Informações importantes: 
 

1.  Todo o material escolar deverá vir etiquetado e com o nome completo do aluno. 

2.  Cadernos deverão vir encapados com plástico transparente (não encapar os livros). 

3.  Caso optem por mochilas com carrinho, as rodinhas deverão ser emborrachadas. 

4. O estojo e os demais materiais deverão ser o mais simples possível. 

5. Outros livros paradidáticos serão solicitados no decorrer do ano letivo. 

6. Para os livros da FTD EDUCAÇÃO as compras deverão ser feitas através do site         

www.ftdcomvoce.com.br a partir do dia 18/12/2020, sendo o parcelamento em até 10 vezes 

sem juros para compras realizadas até 31/12/2020, após esta data o parcelamento será de 08 

vezes sem juros. Para acesso à Plataforma de compra é necessário utilizar o código exclusivo 

para o Colégio Beatíssima:  FTD21SPGEA 

7. Papelaria Pamaris/Chiquinho: 

 

 

 

 

 

 

8. No dia da reunião de pais, 22/01/2021, será entregue a circular referente ao material de arte 

e pedagógico (papéis, tintas, pincéis...) com a explicação de pagamento e prazos. O valor 

será de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). 

                                           Pamaris disponibilizará o material de 2021 de 14 a 22/12 e de 07 a 22/01, com atendimento presencial de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 16:30h na Quadra de Esportes da Rua Raposo Tavares. 

                                   Nos canais de atendimento abaixo será possível solicitar orçamento,  
                       fechar pedido e combinar a entrega dos materiais: 

WhatsApp: (11) 95269-8460 + Site: www.pamaris.com.br + E-mail: vendas@papelariachiquinho.com.br +Telefone: (11) 2914-4970  

Pais da Educação Infantil e 1º ano, sugerimos e reforçamos a compra do kit completo de materiais com entrega direta na sua casa. 

http://www.pamaris.com.br/
mailto:contato@pamaris1.com

