
 

  
LISTA DE MATERIAIS 2021    

     3º ANO                                 

MATERIAIS DIVERSOS USO INDIVIDUAL 

 

QUANTIDADE 

Caderno grande espiral - 96 folhas  5 

Caderno de desenho grande 1 

Estojo grande com zíper 1 

Lápis preto (grafite no. 02) 5 

Borracha branca macia 2 

Apontador com depósito 1 

Régua – 30 cm 1 

Caixa de lápis de cor -12 cores 1 

Estojo de canetinhas – 12 cores 1 

Giz de cera -12 cores 1 

Tubo de cola branca 90 gramas 1 

Tubo de cola bastão 1 

Tesoura sem ponta com bom corte 1 

Pasta com elástico 1 

Mochila 1 

Materiais do Programa Bilíngue  

Pasta com elástico  1 

Caderno de desenho 1 

 

MATERIAIS PARA FICAR NA ESCOLA QUANTIDADE 

Folhas de desenho A4 - 180 gramas 20 

Folhas A3 de desenho - 180 gramas 10 

Bloco Criativo A4 – 32 folhas 1 

Pacote com 100 folhas A4 1 

Pacote folhas pautadas 50 folhas 1 

Livro de leitura infantil usado 3 

Conjunto de têmpera  1 

Conjunto de massa de modelar 1 

 

OBSERVAÇÕES 

 

• Traga sua garrafinha de água diariamente para a Escola. Contribua com o Meio Ambiente e cuide 

da sua saúde 

• Identificar todo o material com nome completo e ano do aluno, inclusive no uniforme; 

• A agenda será digital a partir de 2021 pelo App Escola Fátima (cor rosa); 

• Início das aulas a partir de 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 



 

UNIFORME ESCOLAR:  

 O uniforme é de uso obrigatório e é próprio da Escola. Seguem as opções:  

• Conjunto de jaqueta e calça com o logotipo do Fátima; 

• Bermuda, saia short, calça bailarina e legging; 

• Camiseta de manga curta, regata ou manga longa; 

• Jaqueta de moletom e canguru;  

• Vestido para as alunas até 2º ano EF 

• A partir do 6º ano é permitido o uso de calça jeans azul sem detalhes 

• Tênis discreto. 

• A empresa “Prica Uniformes”, responsável pela produção e venda do uniforme da Escola. A 
compra pode ser feita diretamente na loja, em horário comercial, ou nos plantões que a Escola 
organizará. Informações: 3451 6561 

 

LIVROS DIDÁTICOS: Os livros deverão ser enviados para Escola a partir da data que a Escola indicar  

 
ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

 
TÍTULO/AUTOR/EDITORA 

 
Língua Portuguesa 

Conjunto Faça - 3º ano 
Angélica Parado e Cristina Hulle  – Versão BNCC 2020- 

Editora FTD 
 

OBS: Devido a impossibilidade de comercialização do livro 
“FAÇA” da Edição de 2016 e a necessidade de atualização 
conforme a BNCC, o material do ano de 2021, deverá ser 
atualizado. Sendo assim, não será possível a reutilização dos 
livros didáticos de Português, Matemática e Inglês.    

 
Matemática 

 

Conjunto Faça - 3º ano 
Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marim  

– Versão BNCC 2020- Editora FTD 
 

OBS: Devido a impossibilidade de comercialização do livro 
“FAÇA” da Edição de 2016 e a necessidade de atualização 
conforme a BNCC, o material do ano de 2021, deverá ser 
atualizado. Sendo assim, não será possível a reutilização dos 
livros didáticos de Português, Matemática e Inglês.    

 
Inglês 

Kit Evolution Take Off 3º ano – Editora FTD  
 

OBS: Devido a impossibilidade de comercialização do livro 
“FAÇA” da Edição de 2016 e a necessidade de atualização 
conforme a BNCC, o material do ano de 2021, deverá ser 
atualizado. Sendo assim, não será possível a reutilização dos 
livros didáticos de Português, Matemática e Inglês.    

Ensino Religioso 
Diálogo Inter–Religioso volume 3 – Heloisa Silva de 

Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto - Editora FTD 

Dicionários Sugeridos: 
• Pequeno Dicionário da língua portuguesa – Houaiss – Editora Moderna 

                             
LIVROS LITERÁRIOS - 3º ANO: O aluno deverá adquirir os três livros, sendo que será 
trabalhado um por trimestre. 
1º Trimestre: O homem de água e sua fonte. Ivo Rosati – Editora SM 
2º Trimestre: O Livro das Combinações: quando um país joga junto – Mario Rui Feliciani – 
Editora Scipione  
3º Trimestre: Cumarim, a pimenta do reino – Rosane Almeida – Editora FTD       

 

 

 



 

EDITORAS: 

www.saraiva.com.br 

www.editorapositivo.com.br 

www.record.com.br  

 

Distribuidora das editoras Moderna, Companhia das Letrinhas e Brinque.Book: 

Viva livros https://vivalivro.com.br/assuntos/62/escola-nossa-senhora-de-fatima 

 

Distribuidora da Editora SM: 

https://www.apaginalivrarias.com.br/ 

 

Distribuidora da editora Ática  

http://www.domquixote-rs.com.br/ 
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