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Material de uso diário (todos os materiais devem ser identificados com nome do(a) 
estudante): 

• Agenda escolar (será fornecida pela escola na 1ª semana de aula);  

• 3 cadernos grandes de 96 folhas com capa dura, com espiral e sem folha 

destacável  

• 1 estojo com: 2 lápis pretos nº 2, 2 borrachas, 1 caneta marca texto, 1 apontador 

com depósito, 1 tesoura com ponta redonda que corte bem (sugestão tesoura 

“confort”) e 1 régua de 30cm transparente e dura. 

• 1 conjunto de hidrocor fina com 12 cores mega hidro  

• 1 caixa de lápis colorido com 12 cores mega soft  

• 1 caixa de giz de cera com 12 cores  

• 1 pasta plástica de elástico para tema, tamanho ofício e fina  

• 1 pasta sanfonada  

• 1 cola bastão grande e uma cola líquida grande  

• 1 caderno pequeno espiral para Língua Inglesa / Música  

• 1 caixa de cola colorida com 6 cores  

• 1 garrafa para água  

 
Material que permanecerá no Colégio (não precisa ser identificado):  

• 1 gibi (adequado à faixa etária)  

• 1 revista Passatempo, nível médio (adequada à faixa etária)  

• 1 fita durex colorida  

• 2 revistas para recorte  

• 2 pincéis de tamanhos diferentes  

• 2 canetas pretas tipo Stabilo (ponta fina)  

• 2 canetas permanentes (retroprojetor)  

• 1 tela de pintura tamanho 20x30  

• 2 caixas de massa de modelar com 12 cores super soft  

• 1 caixa de aquarela 12 cores  

 

  



 

 

Livros Literários: 

• Brinquedos e Brincadeiras - Roseana Murray. Editora FTD.  

• CADU procura em Porto Alegre - Carlos Augusto Pessoa de Brum, BR1 Editores. 

 

Livros Didáticos: 

• Língua Portuguesa Coleção Presente – volume 3. Débora Vaz, Clody Nunes 

Moraes e Rosângela Veliago. Editora Moderna.  

• 1 dicionário com a nova ortografia e partição silábica  

• Matemática Coleção Grandes Autores – volume 3. Joamir. Editora FTD.  

• Ciências Coleção Grandes Autores – volume 3. Ângela e Sueli. Editora FTD.  

• Sistema Marista de Ensino Religioso - 3º Ano - Edição Revisada.  

• Brick by Brick 3 - Hilani Mercadante e Viviane Kirmeliene. Editora StandFor.  

• Programa Oficina das Finanças na Escola – volume 3. Carolina Simões Lopes 

Ligoscki e Silvana Maria Silva Nunes. Editora FTD.  

 

PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: 

• Editora FTD: condições especiais para compras pelo site, com parcelamento em 10x 
sem juros até o dia 31/01.  

o Sede da editora: Rua Ramiro Barcelos, 344.  

o Para compra no site ftdcomvoce.com.br, utilize o código de acesso abaixo. O site 

estará disponível a partir de 14/12/2020. A entrega será na residência informada 

pelo responsável de acordo com o cadastro no site.  
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• Livraria Plinque: Avenida Teresópolis, 2908.  

 

 

OBSERVAÇÕES: 



 

• A agenda escolar (fornecida pelo colégio no início do ano letivo) é de uso diário, 
devendo sempre ser portada pelo/a estudante, e deve ter os dados pessoais 
preenchidos pela família. 

• O uso do uniforme completo é obrigatório, importante identificar todas as peças. 

• Lembramos que para favorecer o trabalho pedagógico, a qualidade dos materiais 
adquiridos deve ser observada.  

• Alertamos sobre alguns cuidados na aquisição dos livros didáticos, pois estes 
devem cumprir os critérios descritos na lista; versões anteriores estão 
desatualizadas e desalinhadas à BNCC, portanto não poderão ser utilizadas.  

• O Guia Escolar 2021 e as informações sobre as Atividades Extraclasse estarão 
disponíveis no site do Colégio. 
 

 

As datas das atividades do Início do Ano Letivo serão enviadas posteriormente, tendo 
em vista a imprevisibilidade, neste momento, das possibilidades conforme os 
Decretos Governamentais e Protocolos. 


