
 

 

 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 3º ANO 
 
MATERIAS PARA USO DIÁRIO 
• 01 estojo contendo: 02 lápis pretos nº 02, 01 borracha branca, 01 cola bastão, 01 apontador com 
depósito, 01 régua de 15 ou 20 cm, 01 caneta marca texto, 01 tesoura sem ponta com nome gravado, lápis 
de cor (12 cores) e 01 cola líquida 35 g. 
• 02 cadernos espiral grandes de 96 folhas identificados um para aula e outro para tema. 
• 01 caderno grande capa dura 96 folhas para o Inglês;  
• 20 folhas pautadas;  
• 50 folhas de desenho tamanho A4/180g;  
• 02 blocos de papel color set colorido tamanho A4/120g (com 20 unidades e 08 cores);  
• 01 bloco de folhas color set colorido tamanho A3;  
• 10 folhas tamanho A3/180g;  
• 01 caixa organizadora de arte (pode ser pote de sorvete) contendo: cola colorida (6 cores), massa de 
modelar (12 cores), gliter, lantejoulas, fitas, botões e tinta têmpera (6 cores). 
• 01 pincel nº 08 com nome; 
• 02 tintas acrílicas (37ml);  
• 01 revista infantil (cruzadinha, caça-palavras);  
• 01 caneta de retroprojetor permanente preta;  
• 01 conjunto de caneta hidrocor ponta grossa (12 cores);  
• 01 pasta plástica com elástico para os temas;  
• 01 régua de 30 cm;  
• 01 revista para recorte adequada para a idade;  
• 02 gibis em bom estado;  
• 01 livro de literatura infantil (de acordo com sugestões da professora - 1ª reunião);  
• 01 jogo compatível com a faixa etária;  
• 01 pasta com 50 plásticos. 
• 01 flauta doce com o nome do estudante gravado (sugestão: Yamaha – Germânia). 
• 01 apostila de música que estará à venda na reprografia do colégio. 
 
DICIONÁRIOS 
• 01 Minidicionário de Língua Portuguesa (com divisão silábica) Nova ortografia. 
• 01 Minidicionário Inglês/Português; Português /Inglês (sugestão: DICIONÁRIO Oxford escolar: para 
estudantes brasileiros de inglês: português-inglês inglês-português. 2nd ed. New York: Oxford University, 
2009. 757 p. Com CD-ROM - Nova Ortografia. ISBN 9780994419507. (Esta obra possui aproveitamento até 
o Ensino Médio, sendo adotada a partir do 6º ano do Ensino Fundamental). 
 

LIVROS LITERÁRIOS 2023 
1º SEMESTRE: 
• CAVION, Elaine Pasquali. O mestre dos guarda-chuvas. São Paulo: Paulus, 2020. ISBN 9788534945936.  
• ALCANTARA, Ana Paula. Porto Alegre na palma da mão: a evolução urbana da cidade para quem (ainda) 
não é urbanista. 2. ed. Porto Alegre: Ana Paula Sá Alcantara Gomes Editorial, 2021. 101 p. ISBN: 
9786500160260.  
 
2º SEMESTRE: 
• BRUM, Carlos Augusto Pessoa de. Porto Alegre das crianças. Porto Alegre: Br1 editores, 2022. ISBN: 
9786599351549.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
LIVROS DIDÁTICOS 2023 

 
• CENTURION, Marília R.; LA SCALA, Júnia; RODRIGUES, Arnaldo Bento. Matemática: 3º ano - Grandes 
Autores nos Caminhos da BNCC. São Paulo: FTD, 2018. ISBN: 9788596016186. 

• GIL, Ângela B. de Andrade; FANIZZI, Sueli. Ciências: 3º ano - Grandes Autores nos Caminhos da BNCC. São 
Paulo: FTD, 2018. ISBN: 9788596015905. 

• CARPANEDA, Isabela Pessôa de Melo. Língua Portuguesa: 3º ano - Grandes Autores nos Caminhos da BNCC. 
São Paulo: FTD, 2018. ISBN: 9788596015806. 

• CARVALHO, Heloisa Silva de; NETO, Jorge Silvino da Cunha. Sistema Marista de Educação: Ensino Religioso, 
volume 3 – EDIÇÃO REVISADA 2020. São Paulo: FTD, 2020. ISBN: 9788596007740. 

• ALVES, Rosemeire. Produção de Texto 3º ano. São Paulo: FTD,2017. ISBN: 9788596011570. 

• REILLY, Vanessa; OCETE, Mari Carmen; MORGAN, Hawys; BAZO, Plácideo; PEÑATE, Marcus. Learn with us 
3 SB. United Kingdom: Oxford University Press. ISBN: 9780194908443. 

• REILLY, Vanessa; OCETE, Mari Carmen; MORGAN, Hawys; BAZO, Plácideo; PEÑATE, Marcus. Learn with us 
level 3 activity book with online practice. United Kingdom: Oxford University Press. (Importante esse material 
contém o voucher intransferível (capa interna) para o acesso do estudante a Plataforma de Língua Inglesa 
(online practice) semanalmente durante o ano letivo correspondente). ISBN: 9780194908573. 

 
• Apostila de Música, deverá ser adquirida no Colégio, no 1º semestre. 

 
OBSERVAÇÕES 
 

• Identificar todos os materiais com o nome completo do estudante (inclusive lápis, canetinhas, giz 

de cera, borrachas, apontador, tesoura e colas); 

• colocar o nome do estudante, em letra maiúscula, nas capas dos livros, dos cadernos e das pastas; 

• poderão ser solicitados materiais complementares durante o ano letivo, dependendo das 

sequências didáticas; 

• usar uniforme diariamente. Para identificação, sugerimos bordar o nome do estudante ou 

identificá-lo com uma caneta permanente; 

• repor o material do estojo ao longo do ano letivo, sempre que houver necessidade. 

• crachá de acesso ao colégio (catracas); 

• trazer os livros didáticos conforme o planejamento semanal. 

 

Os livros podem ser adquiridos: 
• pelo site compre.ftd.com.br a partir do dia 19/12/2022. Para isso:  acesse o site, realize o 
cadastro, utilize o código 14555. 
• pelo site www.apaginalivrarias.com.br, a partir do dia 15/12/2022, podem ser adquiridos os 
livros literários e de Língua Inglesa da editora Oxford. Clique no menu Convênios, encontre 
Colégio Marista Champagnat, selecione a categoria, e insira o Token de Acesso 
MCHAMPAGNAT2023. 
• material de papelaria, livros didáticos e livros literários podem ser adquiridos no Espaço 
Cultural, localizada no Prédio 41 (loja 03) da PUCRS. | Telefone: (51) 33154272 - Whats (51) 
996200372 | Site: www.livespacocultural.com.br | Código: FUNDAM3 
 

 
 

http://www.apaginalivrarias.com.br/

