
 
 
 

3º ANO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
 
31/01: Acolhida dos alunos novos   
 
31/01: Reuniões para as entregas dos materiais 
           Turmas da manhã: 7h20 
           Turmas da tarde: 13h20 
            Local: Salas de aulas 
 
03/02: Acolhida dos alunos veteranos e início do ano letivo 

 

Quantidade Item 

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

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

02 Cadernos quadriculados 7X7 (96 folhas – grande – capa dura) 

01 Caderno de cartografia (80 folhas – grande – milimetrado) 

01 
Caderno de caligrafia de capa dura (40 folhas – brochura 187 mm X 245 
mm) 

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 90 g 

02 Colas em bastão grandes 

01 Pasta plástica simples – fina – com elástico 

01 Régua geométrica 

02 Marcadores de texto (amarelo e laranja) 

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

01 Bloco de folhas pautadas com 50 folhas 

01 Cartolina 

01 Massa de modelar (não pode ser supermacia) 

01 Folha de lixa d’água preta 2000 

01 
Uma camiseta velha de adulto para uso durante as atividades de pintura 
(com nome da criança) 

100 Folhas de sulfite A4 (para impressão de provas) 



 
Alguns materiais serão solicitados no decorrer do ano. EX.: Tela de pintura 30X40 e potes de 
tinta guache. 

 
 

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 de 29 à 
31/01/2020. 

Material que deverá ser adquirido na livraria: Minidicionário da Língua Portuguesa 

 
 

Livros Paradidáticos 

Kit Cultivando Leitores 
3º ano - FTD Educação 

 Artes e ofícios 

      Autor: Roseana Murray 
     Editora FTD Educação 
 

 Jogos depois da chuva 
Autor: Christina Dias 
Ilustrações: Carla Irusta 
Editora FTD Educação 

 

 Histórias Africanas 
Autor: Recontadas por Ana Maia Machado 
Ilustrações: Laurent Cardin 
Editora FTD Educação 

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


