
 

 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
Início das aulas 2019 
Acolhida dos alunos novos: 01/02/2019 
Acolhida dos alunos veteranos e início do ano letivo: 04/02/2019 
 
Reunião para entrega dos materiais 
Data: 01/02/2019. 
Turmas da manhã: 7h20 
Turmas da tarde: 13h20 
Local: Sala de aula 

Quantidade Item 

04 Caderno de capa dura (96 folhas – grande), sem estampa (brochura) 

02 Caderno de capa dura (48 folhas – grande), sem estampa (brochura) 

02 Caderno quadriculado 10X10 (96 folhas – grande – capa dura). 

01 Caderno de cartografia (50 folhas – grande – milimetrado). 

01 Caixa de lápis de cor com 12 cores. 

01 

Estojo contendo: 2 borrachas brancas, 1 apontador com depósito, 1 
tesoura sem ponta (com o nome da criança gravado), 3 lápis grafite, 1 
caixa de lápis de cor com 12 cores e 1 caixa de caneta hidrocor com 12 
cores. (Repor quando necessário). 

01 Régua de 30 cm.  

02 Tubos de cola branca 90g. 

02 Colas bastão grande 

01 Pasta plástica simples – fina – com elástico. 

01 Régua geométrica. 

01 Marcador de texto amarelo. 



 

01 Blocos de papel criativo colorido – encorpado – tamanho A4 (50 folhas). 

01 Livro de literatura (7 e 8 anos). 

01 Cartolina 

02 1 pincel nº 0 e 1 pincel nº 1. 

01 Pincel nº 10 (chato). 

02 Massa de modelar (não pode ser super macia) 

01 Tela de pintura 30X40 cm (Trazer quando solicitado) 

02 
Potes de tinta guache 250ml, nas cores AZUL e BRANCO (1 pote de cada 
cor) 

01 Folha de lixa d’água preta 2000. 
 

 

 

 

 



Livros Didáticos 

Os livros didáticos de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês e 

Ensino Religioso, adotados pela rede Marista, serão entregues às famílias pelo 

colégio nos dias 29 e 30 de janeiro. 

Materiais que deverão ser adquiridos nas livrarias: 
 
 

 Minidicionário da Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livros Paradidáticos 

Kit – Cultivando Leitores 3º ano  Luana – As sementes de Zumbi 



FTD Educação Aroldo Macedo e Oswaldo Faustino 
FTD 
 

 A água do planeta azul 
Fernando Carraro 
FTD 
 

 O rato do campo e o rato da cidade 
Recontado por: Flávio de Souza 
Ilustração: Roberto Weigand. 

 

 

 

 

 

Observação: Todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno. 

 


