
 

LISTA DE MATERIAIS – 2022 
FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 3º ANO 

 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

O material didático é um instrumento importante no processo de ensino e aprendizagem, configurando-se 
como um meio para que as competências e habilidades do estudante sejam desenvolvidas e potencializadas, dentro 
da proposta pedagógica do Colégio Damas. O educador trabalha os conteúdos do material, adaptando-os à rotina 
escolar, às necessidades do aluno e, sempre, leva em conta o estímulo ao protagonismo estudantil na construção 
do conhecimento também atrelado aos valores institucionais do Damas. 

Alinhado à BNCC e reconhecido nacionalmente por apresentar os componentes curriculares com excelência, o 
Sistema Bernoulli apresenta seus conteúdos de forma abrangente, aprofundada e criteriosa. Nele, são valorizadas 
competências cognitivas, enfatizando a dimensão da compreensão, síntese, formulação de hipótese, resolução de 
problemas, criatividade, entre outras habilidades. 

 
 Os pais/responsáveis dos(as) alunos(as) do 3º ano do Ensino Fundamental poderão adquirir os Livros do 

Sistema de Ensino Bernoulli – EF3, na ACDMAV (anexo ao Colégio Damas) e do Projeto Pensamento Computacional. 
 

 Minidicionário de Língua Portuguesa (escolha a critério da família) 

 ENSINO RELIGIOSO: Minha Primeira Bíblia: uma história de amor – Ed. Paulus 

 ENSINO RELIGIOSO: Paulo: O Amigo De Jesus Cristo, Maria Goretti – Ed. Paulinas 

 PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL: Desenvolvendo mentes criativas: cadernos de criações – 
Módulo MK3/MK4, à venda na ACDMAV.  

 FORMAÇÃO HUMANA: Material da OPEE, de Leo Fraiman – Editora FTD (será entregue ao aluno na sala de 
aula sem custo adicional para a família) 

 PROGRAMA BILÍNGUE: o material será entregue ao aluno na sala de aula sem custo adicional para a família 
 

LIVROS DE LITERATURA 
Em 2022, retomaremos o uso dos livros de literatura e manteremos a parceria com a plataforma Árvore. 

Durante o ano letivo, os alunos farão estudos com o livro escolhido para o semestre, serão orientados a acessar os 
títulos da plataforma (indicados pelos professores das diversas áreas do conhecimento) e desenvolverão atividades 
de incentivo à leitura, à compreensão textual, à produção escrita, à oralidade, ao enriquecimento vocabular, ao 
desenvolvimento e ao aprofundamento de competências e de habilidades relacionadas às temáticas exploradas 
nas obras.  

Livro de literatura do primeiro semestre: 
Ecologia até na sopa. KOGAN, Mariela e LOTERSZTAIN, Ileana. Ed. Companhia das Letrinhas. 
OBS.: O livro de literatura do segundo semestre será divulgado para os pais por meio de aplicativo e pelo 

Conteúdo Exclusivo, em agosto. 
 

 Sugestão: 02 gibis (livre escolha). 
 

 
 
 



 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
Usado ao longo do ano letivo 

 

 01 caderno grande (brochurão, capa cartão, 96 
folhas) para Português e Produção de Textos 

 01 caderno grande (brochurão, capa cartão, 96 
folhas) para Matemática 

 01 caderno grande (brochurão, capa cartão, 96 
folhas) para História e Geografia 

 01 caderno grande (brochurão, capa cartão, 48 
folhas) para Ciências 

 01 caderno grande (brochurão, capa cartão, 48 
folhas) para Ensino Religioso 

 01 agenda escolar (fornecida pelo Colégio, sem 
custo adicional para a família) 

 01 estojo completo: lápis grafite, tesoura sem 
ponta (nome gravado), apontador, régua, 
borracha e marcador de texto  

 01 estojo com: 01 caixa de lápis de cor e 01 caixa 
de lápis hidrocor fino 

 01 pasta para organização de fichas individuais 
 

 

MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DAS DIVERSAS ÁREAS 
DE CONHECIMENTO  
Usado no período indicado 

 
OBSERVAÇÃO:  
 A família deverá observar a utilização e repor o material dos estojos, caso seja necessário. 

 Para melhor organização das atividades realizadas no Colégio na rotina escolar diária, sugerimos deixar 

permanentemente na bolsa do aluno os seguintes itens, destinados ao uso individual: 

 01 pasta para organização das fichas individuais 

 01 garrafa para água (devidamente marcada) 

 Todo o material de uso individual deve ser marcado com o nome do(a) aluno(a) e estar disponível, diariamente, 

para utilização. 

QUANT. MATERIAL OBJETIVOS 

01 Pacote de palito de picolé (50 unidades) 
Utilizar na produção das atividades relacionadas às 
diversas áreas do conhecimento no 1º e 2º semestres. 

01 
Tubo de tinta guache, qualquer cor            
(250 ml) 

Utilização nas atividades de artes visuais no 1º e 2º 
semestres. 

02 Blocos de papel A4 colorido (tipo lumi) 
Utilizar na produção das atividades relacionadas às 
diversas áreas do conhecimento no 1º e 2º semestres. 

01 Bloco de papel (tipo Filipinho) 
Utilizar na produção das atividades relacionadas às 
diversas áreas do conhecimento no 1º e 2º semestres. 

02 
Potes de massa de modelar atóxica 
(amido) pequenos 150g cada 

Utilizar na produção das atividades relacionadas às 
artes visuais no 1º e 2º semestres. 

03 Folhas de lixa 
Utilização nas atividades de artes visuais no 1º e 2º 
semestres. 

01 Caixa de lápis cera (12 cores) 
Utilizar na produção das atividades relacionadas às 
diversas áreas do conhecimento no 1º e 2º semestres. 

01 
Bloco de desenho (50 folhas) tamanho A3 
sem espiral 120g/m ou 140g/m 

Utilizar na produção das atividades relacionadas às 
artes visuais no 1º e 2º semestres. 

01 Ecotela (20 x 29 cm) 
Utilizar na produção das atividades relacionadas às 
diversas áreas do conhecimento no 2º semestre. 


