
  

 
 

A partir de 07/12 até o início do próximo ano letivo, Pamaris disponibilizará o material de 2022. 
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e, aos sábados, das 9h às 12h. 

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

WhatsApp: 11 95100-2712 • Site: www.pamaris.com.br • E-mail: atendimentopamaris@gmail.com • Telefone: 11 3542-3808 ou Presencialmente na Papelaria 
Aos pais da Educação Infantil e 1º ano, sugerimos e reforçamos a compra do kit completo de materiais, com entrega direta na sala de aula. 

4º Ano 
 

DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Kit de 
Material 
Didático 

O kit de material didático, adotado pela Rede Marista de Colégios em 2022, será entregue à família a 

partir do dia 17 de janeiro, nas salas 010 e 011 do setor azul, térreo, no Colégio (Biblioteca Juvenil e 

Sala Maker). O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

LIVROS PARADIDÁTICOS ISBN 

Os livros 
deverão ser 
trazidos no 
início do ano 
letivo. 

Uma boa conversa – Fernando Carraro, FTD  9788596029476 

Contos de muitos povos - Tatiana Belinky, FTD  9788520000915 

As aventuras de um cão chamado Petit - Heloísa Prieto, FTD  9786557421437 

Candido Portinari (Coleção Mestres das Artes no Brasil) - Nereide Schilaro Santa 
Rosa, Editora Moderna 

978-8516022662 
8516022668 

Dicionário 
Minidicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno (edição revista e atualizada) – 

FTD (poderá ser usado o dicionário adquirido no ano anterior) 
9788596002523 

 

 

QUANTIDADE  DESCRIÇÃO  

1 Agenda escolar, de página inteira para cada dia/semana (formato aproximado: 13,5cm 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 A4 – 140 g/m² 

1 Caderno espiral universitário - capa dura - 96 folhas (Inglês) 

1 Caderno brochura universitário - capa dura - 48 folhas - verde (História e Geografia) 

1 Caderno brochura universitário - capa dura - 48 folhas - amarelo (Língua Portuguesa) 

1 Caderno brochura universitário - capa dura - 48 folhas - vermelho (Ciências e E.R.) 

1 Caderno brochura universitário - capa dura - 96 folhas - azul (Matemática) 

1 Régua de 30 cm 

1 
Estojo completo, contendo: 3 lápis pretos, borracha, apontador com depósito, tesoura escolar sem 
ponta, 2 colas bastão, caneta marca-texto, lápis de cor com 24 cores, canetas Hidrocor com 24 cores, 2 
canetas esferográficas azul e preta (identificar e manter o material o ano todo) 

1 Rolo de fita crepe 

1 Monobloco de 100 folhas – 4 furos (sem desenhos) 

1 Pasta fina com elástico A4 

1m Plástico adesivo transparente (favor não dobrar) 

 
Observação: 
 
✓ Todo o material deverá ser etiquetado com nome e série do(a) aluno(a). A identificação dos cadernos e livros deverá 

estar na capa. 
 

 
 
 
 



  

 
 

A partir de 07/12 até o início do próximo ano letivo, Pamaris disponibilizará o material de 2022. 
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e, aos sábados, das 9h às 12h. 

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

WhatsApp: 11 95100-2712 • Site: www.pamaris.com.br • E-mail: atendimentopamaris@gmail.com • Telefone: 11 3542-3808 ou Presencialmente na Papelaria 
Aos pais da Educação Infantil e 1º ano, sugerimos e reforçamos a compra do kit completo de materiais, com entrega direta na sala de aula. 

 

 
Materiais de Arte – 4º Ano 

MENINOS 

QUANTIDADE  DESCRIÇÃO  
1 Caderno One Sketchbook A4 - capa dura - sem pauta - mínimo 80 folhas de 100g/m ou mais 
1 Estojo de aquarela (12 cores) 
3 Lápis grafite 4B 
2 Barras de grafite para desenho – qualquer número 
1 Pote de tinta tempera guache 250 ml (branco ou preto) 
1 Tubo de cola branca líquida 225g 
2 Canetas nanquim escolar - número 04 ou superior (qualquer cor) 

MENINAS 

QUANTIDADE  DESCRIÇÃO  
1 Bloco de papel Canson A4 (200 g/m) 
1 Caderno One Sketchbook - A4 - capa dura - sem pauta - mínimo 80 folhas de 100g/m ou mais 
3 Lápis grafite 6B 
2 Esfuminhos para desenho – qualquer número 
1 Estojo de aquarela (12 cores) 
1 Pote de tinta tempera guache 250 ml (cor primária) 
2 Barras de grafite para desenho – qualquer número 

 
 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 
1º dia de aula 

28/01/2022 - sexta-feira 
Cadernos universitários e estojo completo. 

2º dia de aula 
31/01/2022 - segunda-feira 

Bloco criativo A3, bloco criativo A4, bloco de desenho branco A4 e Monobloco.  

3º dia de aula 
1º/02/2022 - terça-feira 

Módulo 1 do Sistema de Ensino FTD, que deve estar etiquetado, na capa, com nome e 
série do(a) aluno(a). 

4º dia de aula 
02/02/2022 - quarta-feira 

Plástico adesivo transparente e fita crepe. Os livros paradidáticos, de Inglês e de Ensino 
Religioso devem estar etiquetados, na capa, com nome e série do(a) aluno(a). 

O MATERIAL DE ARTE SERÁ SOLICITADO PELO(A) PROFESSOR(A). 
 

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

 
 

 


