
3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL  

 

LÍNGUA PORTUGUESA   

● Coleção Faça de Língua Portuguesa - 3º ano – Angélica Prado e Cristina Hülle – Editora FTD -               
ISBN 7898683436062 

● Dicionário Global Escolar – Silveira Bueno – 4ª Edição - ISBN 9788526015043 
● Livro paradidático 1º trimestre: O diário escondido da Serafina - Cristina Porto. Editora: Ática. 

 

MATEMÁTICA 

● Coleção Faça de Matemática - 3º ano - Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marim 
–   Editora FTD - ISBN 7898683436161  

CIÊNCIAS  
● Coleção Faça de Ciências - 3º ano -  Geslie Coelho – Editora FTD -  ISBN 7898683435768 

 

HISTÓRIA  
● Coleção Faça de História - 3º ano -  Ana Nemi  - Editora FTD - ISBN 7898683435966 

 

GEOGRAFIA 
● Coleção Faça de Geografia - 3º ano - Angela Rama e Marcelo Moraes Paula – Editora FTD -                   

ISBN 7898683435867 
 

INGLÊS  
● Uma pasta com ferragem e logotipo da escola com 10 plásticos grossos (a mesma utilizada em 

2020) 
 

ENSINO RELIGIOSO  
● Livro: Crescer com Alegria e Fé 3. 2ª Edição -  Ednilce Duran e Glair Arruda- Editora FTD -                      

ISBN 9788596016667 
 

MÚSICA 
● 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 10 plásticos grossos (a mesma utilizada em 

2020) 
 

ARTE 

• 01 Conjunto de tinta guache 6 cores 

• 01 Pincel chato cabo amarelo longo Tigre série 815 nº 12 

• 01 Caneta Permanente preta ponta média 2mm 

• 01 pasta polionda A3 com elástico e alça - cor verde (somente para alunos novos). 
 

MATERIAIS DIVERSOS:  
● 03 cadernos universitários brochura capa dura – 100 folhas com logotipo da escola  
● 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 10 plásticos grossos (a mesma utilizada em 

2020) 
● 01 pasta com elástico e logotipo da escola  
● 05 saquinhos zip lock – tamanho ofício   
● 01 agenda escolar 2021 - com identificação de data e mês (um dia por página) 
● 01 caneta esferográfica vermelha e 01 azul 
● 01 caneta marca texto amarela 
● 01 estojo de caneta hidrográfica ponta fina 12 cores 



● 01 régua de 30 cm 
● 02 dados grandes 
● 01 caderno de desenho grande encapado  
● 15 sacos plásticos tamanho ofício – grosso  
● 01 caixa de lenço de papel   
● 01 revista usada com imagens 
● 02 gibis  
● 1 estojo contendo: 2 lápis pretos nº 2, 1 apontador com depósito, 2 colas bastão 40g (Pritt), 1 

borracha, 1 caixa de lápis de cor (12 cores) e 1 tesoura sem ponta (todos os itens devem estar 
identificados). 

 

 
Informações importantes: 

 

1. Todo o material escolar deverá vir etiquetado e com o nome completo do aluno. 
 

2. Somente os cadernos deverão vir encapados com plástico transparente. Os cadernos 

do ano anterior, em bom estado, poderão ser aproveitados. 
 

3. Caso optem por mochilas com carrinho, as rodinhas deverão ser emborrachadas. 
 

4. O estojo e os demais materiais deverão ser os mais simples possíveis. 
 

5. Os livros paradidáticos do 2º e 3º trimestre serão solicitados no decorrer do ano letivo. 
 

6. Para os livros da FTD EDUCAÇÃO as compras deverão ser feitas através do site         

www.ftdcomvoce.com.br a partir do dia 18/12/2020, sendo o parcelamento em até 10 

vezes sem juros para compras realizadas até 31/12/2020, após esta data o parcelamento 

será de 08 vezes sem juros. Para acesso à Plataforma de compra é necessário utilizar o 

código exclusivo para o Colégio Beatíssima:  FTD21SPGEA 
 

7. Papelaria Pamaris / Chiquinho: 

 

 

 

 

 
 

8.  No dia da reunião de pais, 21/01/2021, será entregue a circular referente ao material de 

arte e pedagógico (papéis, tintas, pincéis...)   com a explicação de pagamento e prazos. O valor 

será de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais). 

 

                                           Pamaris disponibilizará o material de 2021 de 14 a 22/12 e de 07 a 22/01, com atendimento presencial de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 16:30h na Quadra de Esportes da Rua Raposo Tavares. 

                                   Nos canais de atendimento abaixo será possível solicitar orçamento,  
                       fechar pedido e combinar a entrega dos materiais: 

WhatsApp: (11) 95269-8460 + Site: www.pamaris.com.br + E-mail: vendas@papelariachiquinho.com.br +Telefone: (11) 2914-4970  

Pais da Educação Infantil e 1º ano, sugerimos e reforçamos a compra do kit completo de materiais com entrega direta na sua casa. 

http://www.pamaris.com.br/
mailto:contato@pamaris1.com

