
LIVROS DIDÁTICOS – 4º Ano 

Áreas de 

conhecimento 

Título/autor/editora 

Língua Inglesa: 

Programa Bilíngue 

• Kit Evolution 3° EF1 - Take 

Off 4 - Editora FTD 

 
Matemática: • Faça Matemática – Kátia 

Stocco Smole – Maria Ignez 

Diniz – Vlademir Marim - FTD 

Língua 

Portuguesa: 

• Faça Português - Angélica 

Prado – Cristina Hulle - FTD 

História: • Faça História - Ana Nemi - 

FTD 

Geografia: • Faça Geografia - Angela 

Rama – Marcelo Moraes Paula 

Ciências: • Faça Ciências - Geslie Coelho 

FTD 

Ensino Religioso: • Diálogo Inter- Religioso - 

Heloisa Silva de Carvalho – 

Jorge Silvino da Cunha Neto - 

FTD 

Observações: 

• Dia 14/02/2022: início das atividades para 

todos os educandos. 

• Reunião com as famílias: 11/02/2022 às 18h. 

• A entrega de materiais deverá ocorrer no dia da 

reunião e para a educadora da turma, todo o 

material deverá estar identificado 

Você encontra nossos uniformes em: 

A&A Confecções – Rua: Riachuelo, 288 (entre 

Pinheiro Machado e Tuiuti) Fone: (55) 9 9660-1386 

Cia dos Uniformes  – Presidente Vargas, nº 1731 

– Centro Fone: 3015.1599 

 

 

 07 cadernos grandes (96 folhas - espiral). 

 01 apontador com depósito. 

 01 caixa de lápis de cor grande - 12 cores. 

 01 estojo de canetinhas - 12 cores. 

 01 caixa de giz de cera. 

 01 estojo. 

 02 lápis pretos (nº2) - trazer sempre apontados 
no estojo. 

 01 tubo de cola branca. 

 02 borrachas macias 

 01 régua- 30 cm. 

 01 tesoura sem ponta e com bom corte. 

 01 toalha para o lanche. 

 01 garrafinha para água. 

 02 folhas de EVA (1 lisa, 1 glitter). 

 01 pacote de folha de ofício (100 folhas). 

 02 revistas para recorte. 

 01 pincel nº 8 e outro de N º14. 

 01 conjunto pequeno de tinta guache (com 6 

cores). 

 01 pote pequeno vazio e limpo (sugestão: 

requeijão). 

 01 conjunto de 6 cores de cola colorida. 

 03 unidades de cola glitter. 

 01 caixa de massa de modelar. 

 01 toalha pequena (para secar o pincel). 

 01 pacote de folhas de desenho dura. 

 01 pacote de folha A3 grossa. 

 01 jogo pedagógico (de acordo com a idade). 

 01 caixa plástica organizadora (transparente e de 

tamanho médio) para guardar materiais 
individualizados. 

 

*** Em caso de necessidade, algum material extra 

poderá ser solicitado ao longo do ano letivo. 

 

 

 

       SUGESTÃO: 
OS MATERIAIS ESCOLARES ACIMA VOCÊ ENCONTRA NA CLIP PAPELARIA 

Papelaria Brilhante
Rua Astrogildo de Azevedo, 109 - Centro - Santa Maria
E-mail: vendas@papelariabrilhante.com.br
Tel (55) 3225-1468 / 3219.0744
WhatsApp - 99106.1548 

 
Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem entrada e sem acréscimo nos Cartões Visa, 

Master Card, Banri Compras, Elo, Hipercard, Diners Club e 6 Vezes no cartão Quero-quero. 

 


