
RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 2020
4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

UNIFORME DIÁRIO

Camiseta manga curta ou longa padronizada branca (feminina/masculina).  
Camiseta baby look padronizada branca (feminina). 
Calça padronizada.
Calça capri padronizada ou calça jazz padronizada (feminina).
Bermuda padronizada azul.
Short-saia padronizado azul (feminino).
Jaqueta de frio padronizada ou blusão de frio padronizado.  
Jaleco branco, curto, estilo guarda-pó, padronizado (uso obrigatório nas aulas em Laboratório).
Calçado fechado ou tênis, meias, sandália de abotoar.
Não é permitido o uso de chinelo ou sandália de dedo, bem como Crocs.

EDUCAÇÃO FÍSICA: camiseta padronizada branca / bermuda padronizada.
É obrigatório o uso de tênis e meias nas aulas de Educação Física.

Importante: camisetas, agasalhos e demais peças do uniforme Marista deverão ter o nome da 
criança silcado ou bordado, obrigatoriamente.

LIVROS DIDÁTICOS / LITERÁRIOS COMPLEMENTARES

SUGESTÃO MINIDICIONÁRIO: BUENO, Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. 3.ed.  São 
Paulo: FTD, 2010.

Os livros didáticos dos componentes Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, 
História, Língua Inglesa e Ensino Religioso adotados pela Rede Marista de Colégios em 2020, 
serão entregues para as famílias, pelo Colégio, em janeiro. 

Os livros literários serão pedidos no início de fevereiro e/ou ao longo dos trimestres para a
realização do rodízio ou circuito do livro. Poderemos solicitar títulos extra lista.
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MATERIAL ESCOLAR

1 caderno - 96 folhas - capa dura, tamanho ofício, brochura, para Língua Portuguesa
1 caderno - 96 folhas - capa dura, tamanho ofício, brochura, para Humanidades e Natureza ( 
História, Geografia e Ciências)
1 caderno - 48 folhas - capa dura, tamanho ofício, brochura, para Língua Inglesa e Ensino 
Religioso
1 caderno - 96 folhas, quadriculado (1x1 cm) - capa dura, tamanho ofício, brochura para 
Matemática
1 apontador com lixeira / 2 borrachas
1 caixa de lápis de cor - 24 cores / 4 Lápis de escrever triangular
2 blocos Criativo (não reciclável) papel atóxico / 1 régua (20 cm) transparente
1 tesoura pequena com ponta arredondada (gravar o nome)
1 tubo de cola líquida e 1 tubo grande de cola bastão
1 pasta catálogo preta (com plástico 012 de espessura com 30 plásticos) para Produção de Texto;
1 pasta transparente com elástico (1 cm) para tarefas
1 pasta transparente com grampo (1 cm) para Música
1 pasta transparente com grampo (1 cm) para arquivamento de avaliações
1 pasta transparente com grampo (1 cm) para arquivamento de circulares
2 gibis (Turma da Mônica)
1 squeeze (garrafinha para água) - gravar o nome

MATERIAL PARA ARTE (gravar o nome em todo o material). Os blocos deverão ser entregues à 
professora de Arte no primeiro dia da aula da disciplina. Os demais materiais, armazenar em 
estojo, e o estudante deverá trazer em todas as aulas, inclusive a pasta catálogo.

1 pasta catálogo (com plástico 012)
1 tesoura pequena com ponta arredondada (gravar o nome)
1 tubo grande de cola bastão / 1 tubo de cola líquida
1 estojo de canetinhas hidrocor - 12 cores
3 blocos de papel Canson A4 (180 ou 200 g)
1 pacote de papel colorido Canson A4
1 revista para recorte
1 caixa de gizão de cera - 12 cores (Arte)
1 camiseta branca tamanho grande (Arte - aula de pintura)
1 lápis para desenho 2 B e 6 B / 1 apontador / 1 borracha

IMPORTANTE:

Encapar e etiquetar livros e cadernos.
Concordamos com o reaproveitamento do material do ano anterior (pastas, tesouras, cadernos, lápis 
de cor) se a família preferir.
É obrigatório o uso de uniforme em todas as atividades pedagógicas do Colégio, inclusive nos turnos 
contrários.


