
ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS - 4º ANO 
 

O material didático utilizado pelo Colégio Michel do Ensino Fundamental das Séries Iniciais ao Ensino Médio é o SISTEMA DE 
ENSINO PH produzido pela SOMOS EDUCAÇÃO e este material estará disponível a partir do dia 26 de outubro para compra na 
Livraria Fátima. Segue ao final desta lista as informações sobre os valores do material indicado. 

ATENÇÃO! 

O estudante deverá ter em mãos o material desde o primeiro dia de aula. 

 O material solicitado nesta lista é de uso pessoal do estudante. 

 

LIVRO FTD: 

 EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA 4º ANO – OPEE, Autor Leo Fraiman,  
Edição 2016 - Com O *Projeto De Vida Em Família 2021* - Projeto De Vida E Felicidade 

LIVRO PARADIDÁTICO: 
 

*1º TRIMESTRE:  
 
A verdade é de todos. 
Autora: Giselda Laporta 
Nicolelis.  Editora: Do 
Brasil 

*2º TRIMESTRE:  
 
O poder da ação para 
crianças. 
Autor: Paulo Vieira e 
Maurício de Souza. 
Editora: Gente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*3º TRIMESTRE: 
 
Vale apena Dialogar  
Autor: Fernando Cravo 
Editora: FTD  
 

 
CADERNOS: 
- 01 caderno grande brochura com 96 folhas para Matemática e Língua Portuguesa 
- 01 caderno grande brochura com 96 folhas para Ciências Naturais/História/Geografia 
- 01 caderno pequeno brochura com 48 folhas para Inglês 
-01 caderno para anotação de comunicação e tarefa (96 folhas) 
 
MATERIAL PESSOAL DO ALUNO COM NOME: 
- 01 pasta arquivo (fina) com elástico 
- 02 gibis 
- 01 bloco colorido Criativo Cards – 120 g/m2 
- 01 pasta arquivo catálogo para produções escritas (50 plásticos) 
 
01 PENAL COMPLETO: 
- 01 jogo de canetinha hidrocor  
- 01 caixa de lápis de cor 12 cores 
- 02 borrachas 
- 01 apontador com reservatório 
- 02 lápis pretos 
- 01 régua com 30cm transparente 
- 01 cola bastão grande 
- 01 cola tenaz (grande 110 ml) 
- 01 tesoura sem ponta 
- 02 marcador de texto amarelo 
- 02 Canetas esferográficas (1 azul e 1 preta) 
- Canetas esferográficas (coloridas) 
 
OBSERVAÇÕES: 

OBS.: Estes livros  poderão ser adquiridos a partir do  01/12/2020 pelo SITE (E-COMMERCE) da editora FTD: www.ftdcomvoce.com.br  

>> código exclusivo para compra: FTD21SCMTM. 

 

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


 Todos os materiais deverão conter o nome completo do aluno escrito com caneta permanente; 

 Orientamos que evitem comprar cadernos de capa dura e fichários. Os cadernos de capa dura contribuem para aumentar o peso 
da mochila prejudicando a saúde, e os fichários dificultam a organização do aluno.  
 

UNIFORME: 

 O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o 1º dia de aula, conforme o modelo PADRÃO DA ESCOLA (peças com a logomarca da escola); 

 O calçado deve ser tênis,  (no solado deverá ter a especificação que não marca o piso das quadras); 

  A Saia shorts, somente será permitida para as alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); 

 O Uniforme deverá ser adquirido nos estabelecimentos comerciais CREDENCIADOS pelo Colégio Michel: Delicatta Uniformes/ Malharia Mandli 
(Comercializados também pela Papelaria Hobby Mania)/ Oficina dos Sonhos; 

 Para o aluno do período matutino/vespertino que retornar ao Colégio no contra turno, será exigido o uso do uniforme completo.  
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: 

 Período Integral: 7h10min  às 18h30min; 

 Educação Infantil: 13h20min às 17h20min;   

 Ensino Fundamental – séries iniciais (1º ao 5º ano): 13h20min às 17h20min; 

 Ensino Fundamental – séries finais ( 6º ao 9º ano): 7h20min às 11h50min; 

 Ensino Médio: Período Matutino -  7h20min às 11h50min e Período Vespertino - 13h20min às 17h30min. 
 

INÍCIO DAS AULAS: 

08/02/2021 (2ª feira): 1º dia de aula para o Ensino Fundamental Séries Iniciais e Período Integral (1º ao 5º ano). 

 TABELA DE VALORES DO MATERIAL DIDÁTICO 
2021 - SISTEMA DE ENSINO PH 

Séries Valor Anual 

Ensino Fundamental (1º ano) R$ 733,25 

Ensino Fundamental (2º ao 5º ano) R$ 822,90 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) R$ 879,90 

Ensino Médio (1º e 2º ano)  R$ 1.029,00 

Ensino Médio (3º ano) R$ 1.433,00 

 

Materiais PH: Deverão ser adquiridos no COLEGIO MICHEL, com os representantes da Livraria Fátima nos dias 16 à 20 de novembro de 2020 
das 9h às 12h e das 14h às 17h para compras em até 10x sem juros no cartão ou para compras no crediário em até 6x direto na Livraria 
Fátima, sujeito a análise. 

Materiais FTD: OS LIVROS DE EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA (1º AO 5º) E O PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA (6º 
AO 9º) NÃO SÃO comercializados em livrarias, papelarias ou outros sites. A compra é exclusiva através do canal do ftdcomvoce.com.br. Os 
demais itens são encontrados em livrarias, papelarias ou sites especializados. 

  

 
 

IMPORTANTE: 

PROJETO ESPECIAL PÓS PANDEMIA: 

 

Em 2021 o Colégio Michel também oferecerá GRATUITAMENTE  aula especial de reforço no período contraturno 

para estudantes que precisarem de mais atenção nos conteúdos base de 2020. 

 

 

Em 2021 o Colégio Michel também oferecerá GRATUITAMENTE  aula especial de reforço para estudantes que 

precisarem de mais atenção nos conteúdos base de 2020. 

 

“A Divina Providência proveu e proverá sempre!” 


