
 

Materiais de uso individual 
(identificar cada item com nome e turma) 

 

3 cadernos universitários (100 folhas) - capa dura  

1 tesoura sem ponta (boa qualidade e com o nome do aluno 

gravado) 

1 régua de 30 cm 
1 jogo de canetas hidrocor 
1 pasta com elástico 

 1 estojo completo (lápis de cor, lápis grafite,   

 caneta azul, verde, vermelha, borracha, apontador, cola 
em bastão, cola líquida, caneta marca-texto e régua de 
15 cm) 

1 lápis grafite 2B para aula de arte 
1 borracha branca para desenho (sugestão: Faber 

Castell) 

1 camiseta velha grande para ser usada pelo aluno 
nas aulas de Arte (de preferência sem estampa) 
 

Reutilização de materiais do ano anterior: 

1 caderno universitário - brochurão - capa dura  
   100 folhas para Produção de Textos, o mesmo já utilizado em 
2017 no 3º ano para dar continuidade ao processo. 

1 caderno de música, 50 folhas, pequeno, capa dura  

1 Flauta Yamaha soprano (barroca) 
 

Materiais de uso coletivo 
 

100 folhas de papel sulfite – A4 
1 bloco de papel Opaline 50 folhas A4/120g branco  

1 bloco de papel com cores variadas 180g A4 (Sugestão: 
Bloco Romitec ou Canson) 

1 bloco com 20 folhas de papel do tipo canson branco 
tamanho A3 com gramatura 140g/m

2 
 

20 sacos plásticos grossos – tamanho ofício 
1 bloco de fichário 
1 rolo de fita adesiva transparente 48mm 
1 rolo de fita crepe 
3 folhas de papel cartão (qualquer cor)  
3 folhas de papel color set (qualquer cor)  
3 folhas de papel para scrapbook 
1 gibi (para ficar permanentemente na sala) 
3 caixas de lenços de papel 
1 tubo grande de cola líquida 500g (Sugestão: Cascorez, 
Scotch, Pritt ou Tenaz) 
1 caixa com 12 cores de tinta acrílica fosca 
1 caixa com 6 cores de tinta para tecido 
10 bandejinhas de isopor retangulares brancas 
1 pincel chato longo de cabo amarelo série 815 nº 10 
(Sugestão: Tigre) 
1 pincel redondo longo de cabo amarelo série 816 nº 14 
(Sugestão: Tigre) 

LIVROS DIDÁTICOS 

Disciplina Coleção Volume Autores Editora 

Ciências  Faça Ciências 4 
Geslie Coelho 

ISBN 7898592135223 FTD 

Geografia  Faça Geografia 4 
Silas Martins Junqueira 

ISBN 7898592135278 FTD 

História  Faça História 4 
Ana Nemi 

ISBN 7898592135322 FTD 

Língua  
Espanhola 

Marcha Criança 
Nova edição 4 

Tânia Gaspar e Mirtha Daisy 

ISBN 9788526298330 Scipione 

Língua  
Portuguesa 

Faça Língua 
Portuguesa 4 

Bel Assunção Azevedo / Christianne Botosso / Cristiane 

Boneto  - ISBN 7898592135476 FTD 

Matemática 

Faça Matemática - 
Saber – Kátia Stocco 4 

Kátia Stocco Smole / Maria Ignez Diniz / Vlademir Marim 

ISBN 7898592135377 FTD 
Língua  
Inglesa 

Youtabbie Student’s book  
W/Audio CD and E-Book & Digibook   4 

Adriana Saporito/Sueli Valente  

ISBN 9788574189437 Macmillan 

Educação Tecnológica - Zoom 
Robótica (Ciências e Matemática) 

4 Material disponível para venda somente na biblioteca do colégio 

 

 Minidicionário Aurélio – Editora Positivo 

 Livros paradidáticos: 
1) Respeito sim! Violência não! – Fernando Carraro – Editora FTD – ISBN 9788596011303 
2) Espertos, espertinhos e espertalhões – Ernani Ssó – Editora Edelbra – ISBN 9788566470987 
3) A fonte do esquecimento e outros contos memoráveis – Heloísa Prieto – ISBN 9788566470994 
4) Fazer a assinatura do Jornal Joca: anual, com 18 edições, no site: www.jornaljoca.com.br para trabalho pedagógico 
durante o ano letivo de 2018. Segue anexo o tutorial para assinatura. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

 Os cadernos e livros deverão estar etiquetados na capa. 

 Na 1ª reunião de pais enviaremos um cronograma de entrega desses materiais. Aguardem! 

 Todo o material das crianças (mochila, uniforme, lancheira, garrafa de água, potes de lanche e material escolar) 
deverá vir marcado com o nome e a turma, para que, em caso de perda, seja facilmente identificado e devolvido. 

 O material será vendido na escola pela Livraria Loyola no período de 13/12/2017 a 21/12/2017 e 08/01/2018 a 
02/02/2018, ou em qualquer loja de sua preferência. 

 Uniforme: Unifor-all - Rua Cândido Vale, 255 – Tatuapé – (próximo ao Metrô Carrão) São Paulo Fones: 2295-

2920 - 2091-0925 
 
 

4º ano - Ensino Fundamental 



 
 

 
Olá, Pai, Mãe e/ou Responsável,  
 
Em 2018, o Colégio Mary Ward manterá a adoção do Jornal Joca como um recurso didático e por 
esse motivo consta na lista de material obrigatório da escola, reforçando esta grande parceria. 
Caso não nos conheça, o Joca é o primeiro e único jornal do Brasil feito para jovens e crianças. 
Hoje, já atuamos em parceria com mais de 100 escolas em todo o país, com grandes resultados 
alcançados, como ocorre no Colégio Mary Ward.  
 
Que tal dar uma olhada na matéria em que saímos no Estadão, na TV Cultura ou na AdNews para 
conhecer melhor o que fazemos? Trabalhamos no modelo de assinatura e, para facilitar este 
processo, elaboramos um breve tutorial abaixo, incluindo as informações mais relevantes para 
deixá-lo sem nenhuma dúvida. Caso ainda queira algum esclarecimento, fique à vontade para nos 
contatar pelo telefone ou e-mail informados abaixo. Estamos prontos para atendê-los.  
 
 

Tutorial para Assinatura – Jornal Joca 
 
1. Acesse www.jornaljoca.com.br e, no canto superior direito, clique no botão destacado na cor 

vermelha “Assine”;  
2. Selecione o plano à direita (cor laranja) – “Online + Impresso”;  
3. Selecione “Aluno/Pessoa Física” e insira o cupom de desconto “mward2018”;  
4. Realize o cadastro do responsável pela assinatura e selecione a forma de pagamento (Boleto 

Bancário ou Cartão de Crédito);  
5. Na tela seguinte, preencha as Informações do Leitor/Aluno, incluindo o login para que ele 

possa acessar a área online;  
6. Na lista de escolas, selecione o Colégio Mary Ward e indique a série que o aluno irá cursar 

em 2017;  
7. Pronto! Sua assinatura foi concluída. Caso tenha selecionado a opção Boleto Bancário, o 

pagamento deverá ser realizado no prazo para que a assinatura seja ativada.  
 
 

Informações Adicionais: 
 
Descontos: Os assinantes do Colégio Mary Ward terão um desconto de 5%, resultando em um 
valor anual de R$ 129,58 por assinatura. O desconto é concedido por meio do cupom 
mward2018. Este será válido até o dia 15/01/2017; após essa data, o valor será cobrado 
integralmente (R$ 136,40).  
 
Política de Entrega: A fim de garantir a entrega dos jornais de forma dedicada e que os 
professores possam utilizá-los em sala de aula, o material será entregue na própria escola.  
 
Portal Joca (Joca Online): Os assinantes têm acesso ao site do Joca, basta fazer login com o 
usuário e senha criados no momento da assinatura.  
Vigência da Assinatura: A assinatura do Joca é anual e contempla 18 edições impressas (não 
há edição em janeiro, julho e dezembro, acompanhando o calendário letivo), além do conteúdo 
online. 

 
 Em caso de eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos: 

 SAC - (11) 2129-6455, das 8h às 17h / contato@magiadeler.com.br 


