LISTA DE MATERIAIS – 2022
3º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DIÁRIO E DE ROTINA DO ESTUDANTE)
QTD. DESCRIÇÃO
1

Caixa de lápis de cor (24 cores)

1

Estojo de hidrocor fino (24 cores)

1

Caneta marca-texto (cor amarela)

1

Tesoura de ponta redonda, com o nome da criança gravado

1

Tubo de cola branca (90 g) – bico fino

1

Cola bastão (40 g)

1

Estojo

3

Lápis grafite preto nº 02

1

Borracha

1

Apontador com depósito

1

Caneta esferográfica preta ou azul

1

Régua de acrílico de 15 cm

1

Bolsa de escolha livre para o material de piscina

1

Caderno de desenho (brochura) tamanho A4
Cadernos tipo brochura, vertical, capa dura, com 48 folhas (tamanho universitário). Capa
amarela (para História), capa quadriculada (para Geografia), capa verde (para Ciências da
Natureza)
Cadernos tipo brochura, vertical, capa dura com 96 folhas (tamanho universitário). Capa azul
(para Língua Portuguesa), capa vermelha (para Matemática)
Pastas com 40 plásticos, sendo 1 de cor verde (para Ensino Religioso) e 1 de cor vermelha (para
Laboratório de Ciências)

3
2
2

3

Pastas com elástico, finas, sendo 1 transparente (para uso diário), 1 de cor azul (para Ciranda
Literária) e 1 de cor vermelha (para o Programa Bilíngue)

MATERIAL DE USO COTIDIANO
QTD.
1
1

DESCRIÇÃO
Revista de cunho informativo/científico para crianças
Revista em quadrinhos

MATERIAL DIDÁTICO
SISTEMA DE ENSINO (SE)
Arte, Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática
Para os componentes curriculares do 3º ano do Ensino Fundamental – Arte,
Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática – será utilizado o
Sistema de Ensino (SE), material didático adotado pelo Colégio.
(constam também livros paradidáticos de leitura extraclasse).

SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO (SME)
Ensino Religioso
Para o componente curricular do 3º ano do Ensino Fundamental – Ensino
Religioso – será utilizado o Sistema Marista de Educação (SME).

MATERIAL COMPLEMENTAR

Caderno de Produção Textual Marista.

Atenção: Estes materiais acima (livros e caderno) serão entregues para o estudante na
primeira semana de aula.

PROGRAMA BILÍNGUE
Língua estrangeira moderna: inglês

PUCHTA, HERBERT; GERNGROSS, Günter e LEWIS-JONES, Peter. Super Minds
British 3: student`s book with DVD-ROM. São Paulo: Cambridge. ISBN
9780521221689.

PUCHTA, HERBERT; GERNGROSS, Günter e LEWIS-JONES, Peter. Super Minds
British 3: workbook with online resources. São Paulo: Cambridge. ISBN
9781107482999.

DICIONÁRIOS
Inglês

(*) LONGMAN: dicionário escolar: inglês-português: português-inglês: para
estudantes brasileiros. 2. ed. São Paulo: Longman. Obs.: Caso o estudante não
possua dicionário de Inglês, sugerimos a compra. ISBN 9788576592860.
Língua Portuguesa

(*) BUENO, Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD.
ISBN 9788596002523.

ORIENTAÇÕES GERAIS
•

As orientações para a entrega de material serão informadas na primeira reunião com os
pais/responsáveis.

•

Todos os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico ou contact transparente e
etiquetados com o nome completo da criança e ano/série em curso.

•

As revistas solicitadas devem ser adequadas à idade.

•

Agenda Marista – É de uso obrigatório. Será entregue pelo colégio na primeira semana de aula.

•

Serão solicitados, ao longo do ano, materiais para atividades pedagógicas e taxas para eventos
culturais e atividades externas.

•

O material didático do Programa Bilíngue Marista by Cambridge poderá ser adquirido com a
distribuidora DISAL, por meio do hotsite: https://www.disal.com.br/maristatijuca

•

Atenção: (*) Dicionários solicitados a partir do 2º ano do Ensino Fundamental.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Reunião com pais/responsáveis: 03/02/2022 (2º ao 6º ano/EF)
Início das aulas: 04/02/2022 (2º ao 6º ano/EF)

Indicamos os fornecedores abaixo, deixando a livre escolha de cada família:

Os materiais do Sistema Marista de Educação (SME) e Sistema de Ensino (SE)
serão entregues no início do ano letivo no stand da FTD Educação no
colégio. Os demais livros paradidáticos da FTD Educação estão disponíveis no
site: http://ftd.educacao.com.br
Livraria Leitura do Shopping Tijuca
Endereço: Av. Maracanã, 987 – Loja 2022
WhatsApp: (21) 98035-9099
Livros de inglês que serão adotados no colégio disponíveis para venda no
site da distribuidora DISAL. https://www.disal.com.br/maristatijuca

