
  

 
 

4º Ano - Ensino Fundamental 
 

DESCRIÇÃO CONTEÚDO 
Kit de 
Material 
Didático. 

O kit de material didático, adotado pela Rede Marista de Colégios em 2019, será entregue à família a 
partir do dia 17 de janeiro, no Salão de Eventos – Sala 212 - Setor Laranja (mesmo horário de 
atendimento da Pamaris). 

LIVROS PARADIDÁTICOS ISBN 

Deverão ser 
trazidos nas 
aulas nos 
respectivos 
trimestres. 

1º trimestre O piquenique do Catapimba – Ruth Rocha. Salamandra. 9788516062736 
No mundo do consumo – Edson Gabriel Garcia. FTD. 9788532299581 

2º trimestre 
As aventuras de Pedro Malasartes - Reconto de Júlio Emílio Braz. 
Editora Cortez. 8524910003 

Lendas da Amazônia - Flávia Savary. FTD. 9788596002493 

3º trimestre 
A casa do Franquis tem - Jonas Worcman de Matos e José Santos. 
FTD. 9788532267986 

Garoto Cósmico - uma aventura que gira mundos - José Paes de Lira e 
Alê Abreu. FTD.  9788532267979 

Dicionário Minidicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno (Edição Revista e Atualizada) – FTD 
(poderá ser usado o dicionário adquirido em ano anterior). 9788596002523 

 
Plataforma Virtual Matific – ferramenta virtual de aprendizagem para Matemática. Aquisição na papelaria do colégio: Pamaris. 

 

 

QUANTIDADE  DESCRIÇÃO  
1 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia (formato aproximado: 13,5 X 20cm.) 
1 Bloco criativo com 8 cores – A3 120 g/m². 
1 Bloco criativo com 8 cores – A4 120 g/m². 
1 Bloco de desenho branco A3 – 140 g/m². 
1 Bloco quadriculado (1 cm) A4 - 63 g/m² - 30 fls. 
1 Caderno universitário de capa dura (brochura) 96 folhas – capa vermelha. 
2 Cadernos universitários de capa dura (brochura) 48 folhas – 1 capa azul e 1 capa amarela.  
2 Cola em bastão – 40 g. 

1 
Estojo completo: 3 lápis pretos, borracha, apontador c/depósito, tesoura escolar sem ponta, cola 
bastão, caneta marca-texto e lápis de cor com 12 cores, canetas Hidrocor com 12 cores, 2 canetas 
esferográficas – azul e preta – (identificar e manter o material o ano todo). 

1 Kit origami 50 folhas – 15 cm x 15 cm. 
1 Monobloco de 100 folhas – 4 furos (sem desenhos). 
1 Pasta fina com elástico, A4. 

2m Plástico adesivo transparente (favor não dobrar). 
1 Régua de 30 cm. 

10 Sacos plásticos. 
 

Observação: 
 Todo o material deverá ser etiquetado com nome e série do aluno; os cadernos e livros deverão ser encapados (a 

identificação deverá estar na capa). 
 

 



  

 
 

Materiais de Arte – 4º Ano 
MENINOS 
QUANTIDADE  DESCRIÇÃO  

1 Bloco de papel Canson A3 (200 g/m). 
3 Borrachas macias. 
1 Caderno One Sketchbook A4, capa dura, sem pauta, mínimo 80 folhas de 100g/m ou mais. 
1 Caixa de lápis de cor aquarelável (mínimo 24 cores). 
2 Caneta nanquim, escolar, número 04 ou superior (qualquer cor). 
1 Caneta permanente tipo Posca, com ponta grossa (qualquer cor). 
3 Canetas de marcadores permanentes 2.0 mm (ponta grossa), cor preta. 
1 Estojo de aquarela (12 cores). 
3 Lápis grafite HB. 
2 Stencil médio com forma (desenho vazado). 

MENINAS 
QUANTIDADE  DESCRIÇÃO  

1 Bloco de papel Canson A3 (200 g/m). 
3 Borrachas macias brancas. 
1 Caderno One Sketchbook - A4, capa dura, sem pauta, mínimo 80 folhas de 100g/m ou mais. 
1 Caixa de canetas hidrográficas (mínimo 24 cores). 
2 Caneta nanquim, escolar, número 4 ou superior (qualquer cor). 
1 Caneta permanente tipo Posca, com ponta fina (qualquer cor). 
3 Canetas de marcadores permanentes 2 mm (ponta grossa) cor preta. 
1 Cartela de massinhas adesivas versáteis (Multi Tack), 35 g. 
1 Furador escolar de papel com desenho. 
3 Lápis grafite HB. 

 
 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 
1º dia de aula, 

29/01/2019 - terça-feira Cadernos universitários nas cores: azul, amarelo e vermelho. 

2º dia de aula, 
30/01/2019 - quarta-feira 

Bloco quadriculado A4, bloco criativo, bloco de desenho branco A3, sacos plásticos, 
plástico adesivo transparente. 

3º dia de aula 
31/01/2019 - quinta-feira 

Kit origami, monobloco, cola em bastão. 
Livros de Português e Matemática. Todos devem estar etiquetados com nome e série 
do aluno. 

4º dia de aula, 
01/02/2019 - sexta-feira 

Livros: História, Geografia, Ciências e Ensino Religioso. 
Todos devem estar etiquetados com nome e série do aluno. 

O material de Arte será solicitado pelo professor. 
 

Observação: 
 Trazer todos os dias: lancheira, agenda escolar, pasta fina com elástico, minidicionário e estojo completo. 

 
 


