
 

 

 

 

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);  
• 02 cadernos espiral grandes de 96 folhas;  
• 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 de cola colorida (06 cores);  
• 01 pincel nº 08 com nome; 
• 02 tintas acrílicas (37ml);  
• 01 revista infantil (cruzadinha, caça-palavras);  
• 01 caixa de massa de modelar (12 cores);  
• 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;  
• 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 flauta doce com o nome do estudante gravado (sugestão: Yamaha – Germânia). 
 
IMPORTANTE:  em uma caixa, separar materiais que tenham em casa, para usarmos nas atividades 
artísticas. (Sugestões: gliter, lantejoula, fitas coloridas, botões, papéis variados etc.…) 
 
DICIONÁRIOS 

• BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. ed. renovada. São Paulo: FTD, 2020. 

864 p. ISBN 9788596002523. 

• 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. OU 

edição mais atualizada. 

 

LIVROS LITERÁRIOS 2022 

• LEITE, Pedro. Sofia e Otto conhecendo Porto Alegre. 1.ed. Porto Alegre: PGL, 2018. 51 p. ISBN 

9788586130007.  

• FURNARI, Eva. Felpo Filva. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2019. 56 p. (Biblioteca Eva Furnari. Do avesso). ISBN 

851605182X. 

 



 

 

 

 

 

• ALCANTARA, Ana Paula. Porto Alegre na palma da mão: a evolução urbana da cidade para quem (ainda) 

não é urbanista. Porto Alegre: 2013. ISBN 97865900082503. 

 
LIVROS DIDÁTICOS 2022            

• 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. ISBN 9780194908573. 
 
OBSERVAÇÕES: 

• O uniforme é de uso obrigatório; 
• Colocar o nome do estudante em todo o material escolar (inclusive nos lanches, mochilas e uniformes); 
• Os pais deverão repor materiais à medida que houver necessidade; 
• Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas culinárias, ilustrações ou 
objetos para os projetos pedagógicos científicos; sucatas diversas, rótulos ou embalagens; revistas para 
recorte, taxas para eventos culturais ou saídas de estudo. 
IMPORTANTE: a organização da mochila e do estojo ao longo do ano são de responsabilidade do 
estudante e da família. 
 
COMPRA DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS 

Os livros podem ser adquiridos: 
• pelo site www.ftdcomvoce.com.br a partir do dia 23/12/2021. Para isso:  acesse o site, realize 
o cadastro, utilize o código FTD22RSCMC e selecione a forma de pagamento. Após informe a 
opção de entrega. 
• pelo site www.apaginalivrarias.com.br, a partir do dia 15/12/2021, 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 
MCHAMPAGNAT2022. 
• 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.ftdcomvoce.com.br/
http://www.apaginalivrarias.com.br/

