
 

Ensino Fundamental – 3º ano 
 Fique Atento: No primeiro dia de aula é necessário trazer somente os cadernos e estojo, a professora 
organizará o cronograma para a entrega dos demais materiais e comunicará às famílias. 

 Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao 
estudante durante o ano letivo.  

 Peças do uniforme como abrigos, jaquetas, camisetas, blusas, casacos, etc. deverão ser 
identificados com o sobrenome do estudante. 

 O uso do uniforme completo, tênis e do cartão de acesso é diário e obrigatório. 

 

 

 

Todo o material deve estar identificado com o nome do estudante 

QTD. Descrição 

50 Folhas de desenho peso 60  

100 Folhas A4  

01 Bloco de colorset – cards cartão multiuso 120 gr – A4 

01 Bloco colorido de folha A3 

01 Bloco branco de folha A3 

01 Bloco pequeno de rascunho 

01 Pacote de folhas pautadas 

01 Pacote de lantejoulas 

01 Rolo de papel crepom (cor de preferência da família) 

01 Caixa de lápis de cor grande – 12 cores         

01 Jogo de canetas hidrocor – 12 cores                identificar com o nome cada lápis e canetinha 

01 Caixa de guaches  

01 Caixa de giz de cera  

01 Caixa de massa de modelar  

02 Tubos de cola bastão – grande 

01 Tubo de cola líquida 

02 Tubos de cola colorida 

02 Tubos de cola glitter 

02 Pasta com elástico tamanho A4  

01 Régua de 30 cm transparente e dura  

01 Tesoura sem ponta  

05 Lápis (grafite de boa qualidade) 

01 Lápis 6B 

01 Cadernos grande – 48 folhas – brochura 

02 Cadernos grandes, 96 folhas, capa dura, brochura  

02 Borrachas de boa qualidade 

01 Apontador – com depósito e de boa qualidade  

01 Novelo de lã (40g) 

01 Pincel n° 12 

01 Tela de pintura (30x20) 

10 Botões coloridos 

03 Gibis 

Livros Didáticos 
 

 Matemática – Grande Autores - 3º ano - Joamir | Editora: FTD 

 Português - Grandes Autores - 3º ano – Isabella | Editora: FTD 

 Porta Aberta - Ciências – 3º ano –Angela Gil, Sueli Fanizzi e Olga Gil | Editora : FTD 

 Ensino Religioso - Sistema Marista de Educação - 3º ano | Editora: FTD - Edição revisada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livros de Literatura Infantil 
 Pare no P da Poesia – Elza Beatriz | Editora FTD 
 Histórias a quatro patas – Alexandre de Castro Gomes | Editora: FTD 

 Sofia e Otto: a Imigração Italiana no Rio Grande do Sul | Editora: PGL 



 

 

 

Os livros (didáticos e literários) 

podem ser comprados no site da Editora 

FTD, a partir do dia 19 de dezembro de 

2022.  

 

Acesse a loja online - 

compre.ftd.com.br e digite o 

código 15973 quando solicitado. 

 

 

https://compre.ftd.com.br/

