
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 3º ANO 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  

 1 caderno grande, 96 folhas 

 1 pasta classificadora (com 10 sacos 

plásticos grossos ou divisórias) 

 1 régua acrílica 30 cm 

 1 estojo 

 3 lápis  

 1 apontador com lixeira  

 1 borracha 

 1 tesoura sem ponta  

 1 tubo de cola líquida 

 1 cola bastão 

 1 caixa de lápis de cor Mega Soft 

 1 conjunto de canetas hidrocor Mega 

Hidro 

 1 pincel nº10 

 1 estojo de tinta aquarela 12 cores 

 1 estojo de giz pastel 24 cores 

 1 fone de ouvido. 

 1 pasta preta com plástico para 

música (somente para novos 

estudantes) 
 1 caderno de desenho, espiral e na 

horizontal para música (somente para 

novos estudantes) 
 

 

 

MATERIAL PARA LANCHE 

 1 guardanapo de tecido identificado (trazer todos os dias) 

 

 

MATERIAL ESCOLAR DE USO COLETIVO 

 150 folhas de desenho tamanho A4 

(branco, 120g ou 140g, não bloco) 

 30 folhas de papel desenho A3 

(branco, 140g ou 150g) 

 2 pacotes de papel Papel Cil, (folha 

de desenho colorida – cores fortes) 

 1 revista para recorte 

 2 cores de tinta acrílica (cores 

primárias) 

 2 canetas de retroprojetor (cores 

diferentes) 

 1 lâmina de retroprojetor 

 3 lâminas para plastificação 

(tamanho A3 – 175 micras) 

 

*No decorrer do ano letivo poderão ser solicitados outros materiais, conforme a 

necessidade. 

 

 

LIVRO DIDÁTICO 

•   Ensino Religioso: 3º Ano | Sistema Marista de Educação. Editora: FTD- Edição 

Revisada. 

 Língua Inglesa: Kids’ Web 3 – Paul Seligson- Editora Responsável Izaura Valverde 

– 3ª edição. Editora: Richmond/ Moderna. 

 Língua Portuguesa: Projeto Presente 3 – Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e 

Rosângela Veliago. Editora: Moderna – 5ª edição. 

 Matemática: Projeto Presente 3 – Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani 

– Editora: Moderna – 5ª edição. 

 Ciências Naturais: Projeto Presente 3 – Lilian Bacich, Célia R.Carone e Edilson A. 

Pichiliani– Editora: Moderna – 5ª edição. 

 Ciências Humanas | Geografia: Projeto Presente 3 - Ricardo Dregues, Cássia 

Marconi, Neuza Sanchez Guelli e Cintia Nigro– Editora: Moderna – 5ª edição. 

*Durante o ano letivo serão solicitados livros de literatura infantil. 

 

 

LIVRO DE APOIO (OPCIONAL) 

• 1 Minidicionário de Língua Portuguesa atualizado com a nova ortografia. Sugestão: 

Silveira Bueno - Editora FTD. 

A venda dos livros didáticos será exclusivamente online, conforme material 

em anexo. 



 

 

UNIFORME 

O uso do uniforme completo é obrigatório, podendo ser adquiridos nos seguintes 

locais à pronta entrega: 

 Formato Confecções: Rua Joaquim Pedro Soares, 907 Fone: 3035.4259 

 Livraria e Papelaria Nativus: Rua: Cinco de Abril, 679 Fone: 3594.8277 
 Uniformes Look - Livraria Paper: Rua: Carlos Gomes, 305 Fone: 3035.1810 

OBSERVAÇÕES 

 Colocar o nome completo do estudante em todo material de uso individual, inclusive 

nos uniformes. 

 Pedimos especial atenção à mochila do estudante, buscando um modelo simples e 

leve, colaborando assim para a diminuição do peso a ser transportado.  

 Ao adquirir os materiais, leve em conta a qualidade dos produtos: ter o selo do 

Inmetro, serem atóxicos e cortar bem (no caso de tesouras). 

 

Sistema Marista de Educação - Ensino Religioso 

O Sistema Marista de Educação – Ensino Religioso foi concebido com 

o objetivo de alinhamento com os preceitos dos documentos oficiais e à luz 

das Matrizes Curriculares Maristas, inseridas no contexto do Projeto Educativo 

do Brasil Marista. 

Os livros estão organizados em módulos, com variedade de seções e 

boxes que permitem a problematização dos temas estudados, a ampliação do 

repertório e a sistematização dos conhecimentos. Para que os estudos sejam 

ainda mais produtivos e interessantes, os livros possuem uma linguagem 

adequada, afetiva, e um visual atraente para o leitor. A cada módulo, o 

estudante é levado a ser protagonista do próprio aprendizado. 

O Sistema Marista de Educação – Ensino Religioso propõe, assim, 

discutir a experiência religiosa presente nas culturas, pois nela o estudante 

encontra a possibilidade de refletir sobre os problemas fundamentais da 

existência.  

“O objetivo do Ensino Religioso é o desenvolvimento de estruturas 

cognitivas, conhecimentos, conteúdos, saberes, experiências, valores, 

linguagens, habilidades, entre outros, que promovam a compreensão, 

interpretação e ressignificação da religiosidade e do fenômeno religioso em 

suas diferentes manifestações históricas, linguagens e paisagens religiosas 

presentes nas culturas e nas sociedades” (Matrizes Curriculares Maristas – 

Ensino Religioso, p. 41). 

 

  


