
 

Lista de Materiais 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
01 estojo grande com três repartições; 
01 jogo de caneta hidrocor, 24 cores, ponta fina; 
01 caneta marca texto, fluorescente, amarelo; 
01 caixa de lápis de cor grande, 24 cores; 
01 cola incolor 90g; 
02 borrachas brancas com capa; 
04 lápis de escrever; 
01 régua transparente, rígida, 30 cm (utilizar a do ano anterior); 
01 tesoura sem ponta, com nome gravado (utilizar a do ano anterior); 
01 apontador com depósito; 
01 pasta fina, plástica, com elástico, para atividades; 
03 cadernos grandes, com 96 folhas, brochurão, capa dura, sem detalhes nas folhas 
para Língua portuguesa, Matemática e Ciências; 
02 cadernos grandes, com 48 folhas, brochurão, capa dura, sem detalhes nas folhas 
para História e Geografia; 
01 caderno grande, com 48 folhas, brochurão, capa dura, sem detalhes nas folhas, 
para inglês; 
01 caderno quadriculado 10x10mm – 187x245 – 40 folhas; 
01 caderno de desenho milimetrado (caso esteja em bom estado, utilizar o do ano 
anterior); 
01 caderno para produção de texto – modelo próprio Marista; 



 

 

01 dicionário de língua portuguesa, atualizado de acordo com as regras do acordo 
ortográfico (utilizar o do ano anterior); 
01 envelope com cédulas e moedas de papel; 
02 revistas de cruzadinha infantil; 
01 caixa de material dourado (utilizar a do ano anterior); 
01 pasta catálogo preta, com 100 plásticos grossos, ofício, transparente para 
portfólio; 
01 revista colorida para recorte; 
01 caneta preta permanente (identificada – para aula de Arte); 
01 garrafinha para água (identificada). 

 
MATERIAL DE USO COLETIVO 

02 pacotes de papel nas cores azul, laranja – A4 – 120g/m² - Para aula de Arte. 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
Sistema de Ensino FTD 

 
 

 
 

 
Organizado em 04 módulos, o Sistema de Ensino 
FTD é composto por 5 componentes: Língua 
Portuguesa, História, Ciências, Matemática e 
Geografia. Contém ainda, 4 livros de literatura, 
além dos módulos de atividades complementares 
por componente. 

 
Todos os componentes permitem a 
problematização dos temas estudados, a 
ampliação do seu repertório e a sistematização dos 
conhecimentos construídos. 
 
• Os livros de Ensino Religioso e Arte, irão compor 

o combo do Sistema de Ensino FTD. 
 

• O material didático Sistema de Ensino FTD será 
entregue ao aluno no início do ano letivo de 
2021. 

 
 

 



 

 

 

Educação Tecnológica 
 
 
 

 
A aquisição do material de educação tecnológica 

deverá ser no link:  
www.marista.zoom.education/colatina-104 

 
 

 
 

 
Língua Inglesa 
  

Super Minds BrE 3 Student’s Book with DVD-ROM 
ISBN - 9780521221689 
 
Super Minds BrE 3 Workbook with online resources 
ISBN – 9781107482999 
 
 
 
O  livro poderá ser adquirido pelo site  
https://www.disal.com.br/maristacolatina  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.marista.zoom.education/colatina-104
https://www.disal.com.br/maristacolatina


 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
Início do ano letivo: 01 de fevereiro de 2021. 
Todo material deverá ser identificado com o nome e a série do aluno. 
No início do ano letivo os alunos receberão a Agenda Marista, que deverá ser 
preenchida com os dados pessoais. 
 Sugerimos enviar para a escola uma camisa dois números maiores que o tamanho 
da criança para as aulas de Arte. 
O jogo pedagógico será utilizado de forma coletiva, o que poderá gerar o desgaste 
desse material. 
Ao adquirir os livros didáticos, atenção em relação à série, ao volume e às edições 
reformuladas. 
Não será aceito o uso de corretivo, estilete e canetas esferográficas. 

 
UNIFORME 

• Camisa azul clara (com manga), modelo próprio, com logomarca Marista; 
• Agasalho de tactel, modelo próprio, com logomarca Marista; 
• Bermuda ou calça azul (tactel), modelo próprio – masculino, com logomarca 

Marista; 
• Bermuda, calça ou short saia (tactel) modelo próprio – feminino, com 

logomarca Marista; 
• Tênis; 
• Meia. 

UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
• Camiseta azul clara (cavada), modelo próprio, com logomarca Marista; 
• Bermuda helanca feminina, modelo próprio, com logomarca Marista; 
• Bermuda tactel masculina, modelo próprio, com logomarca Marista; 
• Tênis; 
• Meia.  
O UNIFORME DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO. 

 


