
 

                                              3º ano do Ensino Fundamental 
 

LIVROS DIDÁTICOS: (trazer na primeira semana de aula) 
 
● LEAGUE of heroes. v. 3. São Paulo: StandFor, 2020. 
● CARVALHO, Heloisa Silva de; CUNHA NETO, Jorge Silvino da. Ensino Religioso. v.3. São Paulo: FTD 
(Sistema Marista de Educação) – Edição revisada 
● CENTURIÓN, Marília Ramos; TEIXEIRA, Júnia La Scala; RODRIGUES, Arnaldo Bento. Porta Aberta para 
o mundo: Matemática 3. 1 ed. São Paulo: FTD, 2019 (com Lição de casa) 
● GIL, Ângela, FANIZZI, Sueli; GIL, Olga. Porta Aberta para o mundo: Ciências 3 . 1 ed. São Paulo: FTD, 
2019 (com Lição de casa) 
● CARPANEDA, Isabella. Porta Aberta para o mundo: Língua Portuguesa 3. 1 ed. São Paulo: FTD, 2019 
(com Lição de casa) 
● SILVA, Edilson Adão Cândido da; FURQUIM JUNIOR, Laercio. Porta aberta para o mundo: Geografia 3. 
1 ed. São Paulo: FTD, 2019.  ( com Lição de casa) 

 
DICIONÁRIO: 
● BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD. 
 

LIVROS LITERÁRIOS: (todos identificados) 

1º trimestre: 
● CAMARGO, Dilan. Brincriar. Porto Alegre: Projeto. (será utilizado nos três trimestres) 
● STEIN, Adriana. Agualina & Maresia: aventuras marítimas. Porto Alegre: Metamorfose, 2019. 
2º trimestre: 
● ALCANTARA, Ana Paula. Porto Alegre na palma da mão: evolução urbana da cidade para quem ( ainda) 
não é urbanista. Porto Alegre: Editora Ana Paula Sá Alcantara Gomes Editoria, 2019. 
3º trimestre: 
● NESTROVSKI, Arthur. Bichos que existem & bichos que não existem. São Paulo: Companhia das 
Letrinhas, 2018. 

 
Material escolar para ficar no armário da sala de aula: (todos os materiais deverão vir identificados 
com o nome do estudante) 
● 50 folhas de papel ofício pautado 
● 1 pacote de folhas de ofício colorido (color set A4) 
● 1 tubo de cola bastão (grande) 
● 2 gibis (novos) 
● 2 revistas: COQUETEL PICOLÉ passatempos educativos. Rio de Janeiro: Coquetel: Ediouro – Nível fácil 
● 2 livros de literatura infantil para a biblioteca da sala de aula (observar a faixa etária/sugestões de 
editoras: FTD; Salamandra; Moderna; Ática; Editora SM; Brinque-Book; Ciranda Cultural, Editora do 
Brasil). 
● 1 jogo pedagógico (novo – Sugestões: Torre inteligente; Detetive; Dama;  Lince; Ludo; Quebra-cabeça 

(mínimo 50 peças); Super trunfo; Banco Imobiliário; Cara a Cara; Cai não cai; Jogo da Vida; Imagem e 

ação; Soletrando; Sudoku Júnior. Obs.: Em caso de embalagens frágeis, favor enviar um pote plástico 

para a organização do jogo). 

Material para ter na mochila: (todos os materiais identificados com o nome do estudante) 
● 1 caderno universitário – espiral, 96 folhas (QUE NÃO SEJAM PICOTADAS)  
● 1 pasta plástica com elástico 
● 1 caderno pequeno para Inglês - identificado (48 folhas) 

 
 
 
 
 



 

● 1 tesoura sem ponta  
● 1 régua de 30 cm  
● 1 apontador com depósito 
● 2 lápis 
● 2 borrachas 
● 1 conjunto de canetinhas  
● 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 
Artes:  
● 1 caderno grande de desenho 
● 1 caixa de gizão de cera (12 cores) 
● 2 folhas de papel vegetal 
● 1 folha de papel crepom  ( cores vivas) 
● 1 tela de pintura 30 cmX 40 cm 
● 1 bisnaga de tinta para tela 
 
Música: (trazer estes materiais identificados com o nome do estudante em uma sacola identificada e 
separada dos demais materiais para entregar a professora de Música) 
● 1 Flauta Doce (Barroca) 
● 1 caderno de música – pautado 
  
OBSERVAÇÕES: 
● No dia 22/2 haverá aula somente para estudantes novos. 
● Todo o material escolar deverá vir identificado com o nome do estudante.  
● Ensino Religioso – adquirir o livro somente da edição revisada. 
● Na aquisição de jogos pedagógicos, gibis e livros literários, observar a faixa etária adequada ao 3º 

ano (8 anos). Não trazer:  jogos de tabuada e operações; material dourado e jogos do 2º ano). 
● Para as aulas de Educação Física os estudantes devem estar com calçado adequado para a prática 

esportiva e trazer uma garrafa de água. 
 
REUNIÃO DE PAIS 
Data: 4 de março, às 19h (reunião online – será informado o link da reunião posteriormente). Reunião 
do TURNO INTEGRAL para os interessados: 8 de março, às 19h (reunião online – será informado o link 
da reunião posteriormente). 

 

 
Para sua maior comodidade, você pode adquirir os materiais 
sem sair de casa, através do site: ftdcomvoce.com.br. 
 
É preciso fazer o cadastro e utilizar o Código de Acesso 
FTD21RSMSP (código único gerado para cada escola).   
 
A data de abertura do e-commerce é dia 14 de dezembro. Obs.: A 
entrega será no endereço informado pelo responsável, de acordo 
com o cadastro feito no site. 
 
 

 

 
 

http://ftdcomvoce.com.br/

