
 

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 – 100 folhas 
● Jornal Joca - assinatura anual (ON-LINE + IMPRESSO) 12meses - site: www.jornaljoca.com.br/assine 
Obs.: A assinatura deverá ser feita até janeiro/2022 para que o aluno receba, na escola, o primeiro exemplar 
em fevereiro.  

 Livro paradidático: 
 1º trimestre: Viagens de Gulliver: Série Reencontro Infantil, 2ª edição, Editora Scipione, Autor 

Jonathan Swift; adaptação em português de Lucia Tulchinski e ilustrações de Cláudia Ramos -  
ISBN: 9788526282421 

 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 universitários espiral capa dura – 100 folhas  

 

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

 

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 – 100 folhas 

 

INGLÊS 
● 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 20 plásticos grossos colocados (a mesma utilizada em 

2021) 
OBS: O livro didático, por fazer para do programa Bilíngue, será adquirido na lista de materiais enviada 
pela escola no início do ano letivo. 

 

ENSINO RELIGIOSO  
● Diálogo Inter-religioso - vol.4 – Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto -  Editora FTD, 

2018 - ISBN 9788596009942 
 
 

 

 

http://www.jornaljoca.com.br/assine


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

2021) 
Obs.: Conforme os novos protocolos de saúde, em relação ao uso de máscaras, no 2º semestre poderão ser 
solicitados alguns materiais. 

 

 ARTE 

 01 pasta polionda com elástico tamanho A3 (grande), espessura estreita (2 com de largura) na cor verde 
(Usar a do ano anterior). 

 01 camiseta usada e grande para proteger o uniforme 
 

MATERIAIS DIVERSOS: 
● 03 colas bastão de 40 g (com nome); 
● 01 pasta com elástico e logotipo da escola (provas); 
● 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 10 plásticos grossos colocados; 
● 01 agenda escolar 2022 (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 caixa de lenço de papel com 50 folhas; 
● 01 estojo completo contendo: 3 lápis pretos nº 2, 1 borracha macia, 1 tesoura Mundial sem ponta, 4 

canetas BIC ponta grossa (1 vermelha e 3 azuis), 1 caneta marca texto e 1 apontador com depósito. 
 

Informações importantes: 
 

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

2.  Colocar etiqueta na capa de todos os cadernos e livros (Parte 1, parte 2 e Faça você mesmo). 

3. Os livros e cadernos deverão vir encapados com plástico transparente. 

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

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

6. Para os livros da FTD EDUCAÇÃO as compras deverão ser feitas através do site  www.ftdcomvoce.com.br a 

partir do dia 13/12/2021, sendo o parcelamento em até 10 vezes sem juros para compras realizadas até 

31/12/2021, 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:  FTD22SPGEA 

7. Papelaria Pamaris/Chiquinho: 

 
8. No dia da reunião, dia 21/01/2022 será esclarecida a lista de material de arte e pedagógico (papéis, tintas, pincéis..., 

material do Zoom Education/Lego, Programa Bilíngue de Inglês) adquirido pela escola e que deverá ser pago até 

18/03/2022. Posteriormente será entregue uma circular com mais detalhamento nas formas de pagamento. O valor será 

de R$1.120,00 (um mil, cento e vinte reais). 


