
 

 

 

 
3º ANO | ENSINO FUNDAMENTAL 

 
PARA USO DIÁRIO (trazer na mochila com nome completo do estudante): 
 

• 01 caderno pautado espiral, tamanho universitário, 96 folhas, com capa dura e folhas sem 
picote, sem desenho e imagens, do tipo Faber-Castell (caderno criativo). 

• 01 régua de 30cm 

• 01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

• 01 pasta plástica fina com elástico 

• 01 camiseta de algodão branca, sem estampa, manga curta, tamanho adequado para o 
estudante, não havendo necessidade de ser nova (será usada em atividade referente ao 
projeto literário, nos primeiros dias de aula). 

• 01 estojo simples com: 
o 03 lápis  
o 01 borracha branca 
o 01 apontador com reservatório 
o 01 caneta marca-texto 
o 01 tesoura sem ponta 
o 01 cola bastão 20g 
o 01 cola líquida 90g 
o 01 pacote de marcadores de páginas removíveis coloridos, tipo Post-it Flags* ou 

similares 

• 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina com 12 cores  

• 01 caneta ponta nylon, 0,4 (tipo Line-up Schneider, Point 88 Stabilo ou Finepen Faber-
Castell*) – cor preta 

• 01 caneta ponta nylon, 0,4 (tipo Line-up Schneider, Point 88 Stabilo ou Finepen Faber-Castell*) 
– cor variada 

• 01 revista passatempo (Picolé*) 

• 02 gibis 

• Calculadora (deverá permanecer em casa. A professora avisará quando for utilizá-la em sala 

de aula) 

 
PARA TRAZER QUANDO SOLICITADO:  

• 01 pacote de folhas coloridas tamanho A4 180g (tipo Canson) 

• 01 bloco de desenho Canson A3 180g – cor branca 

• 01 pacote de folhas de desenho brancas tamanho A4 180g  

• 01 pacote de folhas sulfite brancas tamanho A4 75g  

• 01 caixa de massa de modelar à base de cera, 12 cores 

• 12 aquarelas em pastilhas com pincel, tipo Faber-Castell 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

• 20 sacos plásticos 

• Material Dourado – caixa grande 611 peças. (O mesmo solicitado no 2º ano)  

Para as aulas especializadas (aguardar o agendamento da data de entrega dos materiais pelo 
professor especializado):  
 

*Música (material adquirido no 3º ano EF com continuidade no 4º e 5º anos EF): 

• 01 flauta doce soprano germânica Yamaha*, com o nome gravado  

• 01 sacola Ecobag para guardar e transportar os materiais de Música  
 
LIVROS DIDÁTICOS: 
 

MATEMÁTICA 

 
 

Livro: Presente Matemática – 3 
Autor: Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis 

Editora: Moderna 
Edição: 5ª Edição 

ISBN: 9788516119959 

MATEMÁTICA 

 
 

Livro: Caderno de Atividades Matemática – 3 
Autor: Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis 

Editora: Moderna 
Edição: 5ª Edição 

ISBN: 9788516119973 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
 

Livro: Buriti Plus Ciências – 3 
Editora: Moderna 
Edição: 1ª Edição 

ISBN: 9788516112899 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

Livro: Apis Português – 3º ano 
Autores Ana Trinconi, Terezinha Bertin e 

Vera Marchezi 
Editora: Ática 

Edição: 4ª Edição 
ISBN: 9788508195329 



 

 
 
 
 
 

 
LÍNGUA INGLESA 

 
 

Livro: Orbit 3 
Editora: Richmond 
Edição: 1ª Edição 

ISBN: 9788516107796 

 
ENSINO RELIGIOSO 

 
 

Livro: Ensino Religioso. Volume 3 – 3º ano – 
Sistema Marista de Educação. 

Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge 
Silvino da Cunha Neto 

Editora: FTD 
Edição: 1ª Edição – revisada 

ISBN: 9788596007740 
 

 
LIVROS DE LITERATURA: 
 
O Marista Rosário investe em literatura através do Programa Formação de Leitores e, por isso, 
indica leituras obrigatórias por semestre e obras a serem adquiridas para a Ciranda da Leitura. 
Na reunião de pais, no início do ano letivo, a professora da turma organizará o programa e 
comunicará os prazos das aquisições. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

• O uso de uniforme completo é obrigatório, bem como o uso de tênis e meias. 

• Colocar o nome do(a) estudante em todo o material de uso diário, inclusive nos 

uniformes e guarda-chuvas. 

• O material de uso diário deverá ser reposto conforme for terminando. 

• Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior 

(pastas, tesoura, régua etc.). 

• Pedimos especial atenção à mochila do(a) estudante, buscando, desde a aquisição, um 

modelo simples e leve, colaborando, assim, para a diminuição do peso a ser transportado 

todos os dias. 

• *A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade de 

manuseio dos materiais, questões consideradas importantes para a faixa etária. 

 


