
 

Ensino Fundamental – 3º ano 

 
 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. 

 
*Confira as capas dos livros didáticos: 
 

 

Todo o material deve estar identificado com o nome do estudante 
QTD. Descrição 

30 Folhas de desenho peso 60  
100 Folhas de ofício A4  
01 Bloco de colorset – cards cartão multiuso 120 gr – A4 
01 Bloco colorido de folha A3 
01 Bloco branco de folha A3 
01 Pacote de folhas pautadas 
01 Caixa de lápis de cor grande – 12 cores  
01 Caixa de giz de cera grosso – 12 cores        identificar com o nome cada lápis, canetinha e giz 
01 Jogo de canetas hidrocor – 12 cores  
01 Tubo de cola líquida – grande 
02 Tubos de cola bastão - pequena 
01 Tubo de cola glitter 
01 Tubo de cola auto-relevo 
03 Envelopes pardo A4 
01 Pasta com elástico tamanho folha A4  
01 Régua de 30 cm transparente e dura  
01 Tesoura sem ponta  
05 Lápis (grafite de boa qualidade) 
03 Cadernos grandes, 96 folhas, capa dura, brochura  
01 Borracha de boa qualidade 
01 Apontador - com depósito e de boa qualidade  
01 Toalha para o lanche 
03 Gibis (Sugestão: Maurício de Souza) 
01 Livro de histórias 

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

 Ensino Religioso - Sistema Marista de Educação - 3º ano | Editora: FTD - Edição revisada 
 Porta Aberta* – Ciências – 3º ano –Angela Gil, Sueli Fanizzi e Olga Gil | Editora : FTD 

Livros de Literatura Infantil 
 Carta à Prefeita – Fernando Carraro | Editora FTD 

 Pare no P da Poesia – Elza Beatriz | Editora FTD 

 O ABC da solidariedade – Fernando Carraro | Editora: FTD 


