
        
 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

RELAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES/2021 

 

4º ANO 

DISCIPLINA 
NOME DO 

LIVRO 
AUTOR(A) MATERIAIS  EDITORA 

PORTUGUÊS 

COLEÇÃO 
GRANDES 
AUTORES 

 

Isabella Pêssoa de Melo 
Carpanema 1 caderno grande, capa dura, 

48 folhas, com margem. 
 
1 caderno pequeno com 48 
folhas para Espanhol. 
 
1 minidicionário de Língua 
Portuguesa.  
 
1 caderno brochura, capa 
dura, 48 folhas, com margem 
e quadriculado (7mmx7mm), 
para Matemática - NÃO 
DESTACÁVEL. 

FTD 

MATEMÁTICA Joamir Roberto de Souza 

CIÊNCIAS 
Ângela Bernardes de 
Andrade Gil e Sueli Fanizzi 

HISTÓRIA Alfredo Boulos Júnior 

GEOGRAFIA 

Edilson Adão cândido da 
Silva e Laercio Furquim 
Junior 

ESPANHOL Superacción 4 
Priscila Vieira, Fernanda 
Baião, Sandra Pereira e 
Vanessa Ingegneri 

INGLÊS Brick by Brick 4 
Hilani Mercadante e 
Viviane Kirmeliene 

FILOSOFIA Filosofia e Vida Gabriel Chalita 
 

Material de uso individual: 
Identificar TODOS OS MATERIAIS com o nome do estudante e da turma 

 1 caixa de lápis de cor – 12 cores 
 2 borrachas macias 
 1 estojo com canetinhas hidrográficas – 12 cores 
 1 destaca texto (cor livre) 
 2 lápis grafite  
 1 apontador simples 
 1 tubo de cola de 90g (com bico fino e tampa) 
 1 cola bastão de 40g 

 1 tesoura sem ponta  
 1 régua de 30cm – resistente 
 1 pasta plástica ofício fina (cor livre) 
 1 caixa de tinta guache 15ml (6 cores) 
 1 pincel chato nº 12 ou nº 20 
 1 pacote de papel criativo A4 colorido 

 25 folhas de papel canson A4 encadernado 
  

COMPRA DOS LIVROS 

 FTD: SOMENTE ON-LINE 
 A partir de 01/12/2020, por meio da plataforma “FTD COM VOCÊ”.  
 Acesse www.ftdcomvoce.com.br  e use o código abaixo para acessar a sua lista de material didático.  
 CÓDIGO DA ESCOLA: FTD21PRSLL 

VALOR DE VENDA R$ 1.251,15 (FTD) 
 

ADQUIRA:  

            Até dia 31/12/2020 e parcele em até 10 vezes sem juros. 

            Em Janeiro/2021 e parcele em até 8 vezes sem juros. 

              Em Fevereiro/2021 e parcele em até 6 vezes sem juros. 

 

Atenção: ao receber o material da FTD em sua casa, abra a caixa e confira todos os módulos e livros para a 

sua série.  Havendo ausência de módulo ou livros, por gentileza, entre em contato imediatamente com a editora 

e solicite a providência do referido material. O material deverá estar em ordem para o início das aulas. 
 

Calendário letivo 2021, datas de entrega de materiais e reuniões serão informados oportunamente. 
 

http://www.ftdcomvoce.com.br/

