
 

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 
• 1 conjunto de canetas hidrocor 

• 1 pincel nº10 
• 1 estojo de tinta aquarela 12 cores 
• 1 estojo de giz pastel 24 cores 
• 2 canetas de retroprojetor (1 preta e 1 

colorida) 
• 1 pasta preta com plástico para Música 

(somente para novos estudantes). 
• 1 caderno de desenho horizontal, com 

espiral para Música (somente para 
novos estudantes). 

• 1 guardanapo de tecido identificado 
para o lanche (trazer todos os dias). 

 

 
MATERIAL ESCOLAR PARA FICAR EM CASA (será solicitado com antecedência) 
• 100 folhas de desenho tamanho A4 

(branco, 120g ou 140g, não bloco) 

• 1 pacote de papel Paper Cil, (folha de 
desenho colorida – cores fortes) 

• 1 lâmina de retroprojetor 

• 1 lâmina para plastificação (tamanho 
A3 – 175 micras) 

• 4 pacotes de palito de picolé, sendo um 
de cada cor (verde, amarelo, azul e 
vermelho) 

 
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) 
Minidicionário de Língua Portuguesa - sugestão: Silveira Bueno - Editora FTD (atualizado 

com a nova ortografia) 
Dicionário de Inglês/Português – Português/Inglês. Sugestão Silveira Bueno – Editora FTD  

A venda dos livros didáticos será exclusivamente online, conforme orientações na 
pág 2. 
 
OBSERVAÇÕES: 

• Os materiais e peças do uniforme devem estar identificados com o nome do estudante e 

a turma ou ano. 
• Alguns materiais especiais serão solicitados durante o ano letivo, quando necessário. 
• Ao adquirir os materiais, leve em conta a qualidade dos produtos: ter selo do Inmetro, 

serem atóxicos e cortar bem (no caso de tesouras). 
• Pedimos especial atenção à mochila do estudante, buscando um modelo simples e leve, 

colaborando assim para a diminuição do peso a ser transportado.  

• Sugerimos o aproveitamento de alguns materiais do ano anterior. 
 
UNIFORME 

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

• Formato Confecções: Rua Joaquim Pedro Soares, 907 Fone: 3035.4259 
• Uniformes Look - Livraria Paper: Rua: Carlos Gomes, 305 Fone: 99951.1134 



COMO ADQUIRIR O LIVRO DA FTD: 

 

 

COMO ADQUIRIR OS LIVROS DA MODERNA: 

A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros 

didáticos pela internet, no site www.modernacompartilha.com.br, 

com condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem 

acréscimo e com desconto de 20%.  

No Colégio, será feita a entrega dos kits adquiridos pela 

internet, no formato Drive Thru, com todas as medidas de 

segurança necessárias. Somente kits completos contendo todas as obras didáticas da 

Editora Moderna adotados para a série serão entregues na escola, mediante apresentação 

do Voucher de retirada gerado pelo Sistema. Os livros avulsos adquiridos no site serão 

encaminhados para a residência do estudante.  

Sugerimos que as compras sejam realizadas até o dia 31/01/2021 a fim de 

organizar a logística das entregas e a utilização dos materiais no início do ano letivo de 

2021.  


