
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018 
 

MATERIAL DE CLASSE 
 
 

02 – cadernos BROCHURA grandes - 96 folhas – de capa dura - AZUL, encapados com plástico 
transparente. Etiquetar, especificando o nome do aluno e ano; 
03 – Cadernos de 48 folhas (universitários) (AZUL), encapados com plástico transparente. 
Etiquetar, especificando o nome do aluno, número e ano; 
 
01 – Agenda escolar grande (ATENÇÃO: a agenda deverá vir com uma data por página.) 
02 – Lápis pretos nº 2 (não é permitido lapiseira) 
02 – Borrachas macias 
02 – Apontador com depósito (Evitar aqueles que tenham a aparência de brinquedos) 
02 – Tubos de cola bastão (de boa qualidade) 
01 – Pasta com elástico azul e fina   
01 – Tesoura sem ponta 
01 – Cola líquida de boa qualidade 
01-  Caixa de lápis de cor (de 24 cores) 
01 – Caixas de massinha de modelar 
01 – Régua de 30 cm (plástico duro ou acrílico) 
01 – Caneta esferográfica verde / 01 Azul / 01 Preta 
01 – Bloco criativo (Romitec) 
01 – Corte de plástico leitoso (AZUL) de 50 cm – será usado para forrar a carteira do aluno, 
quando necessário. 
01 – pacote de E.V.A. – tamanho A4 (cores sortidas) 
50 – Folhas de papel sulfite A4. 
01 – Livro de leitura para caixa coletiva de livros 
01 – Gibi para caixa de livros  
 
Se houver necessidade a professora poderá solicitar outros materiais para desenvolvimento de 
atividades. 
 
OBSERVAÇÃO: Os materiais de uso contínuo deverão ser repostos no decorrer do ano. 
 
*TODOS OS MATERIAIS DE USO PESSOAL DEVERÃO SER ETIQUETADOS COM O NOME E ANO 
DO ALUNO. 
 
 

ARTE 
 
01 – Caixa de giz de cera (12 cores – de boa qualidade) 
01 – Pasta poliondas A4 
01 - Jogo de canetinhas (12 cores) 
01 – Bloco de papel canson A4 
01 – Pano de limpeza para limpar pincéis 
01 – Avental ou camiseta para utilização em atividades de pintura. 
 
 
OBSERVAÇÃO:  
 

 Ao longo do ano, outros materiais poderão ser solicitados para confecção de trabalhos.  

 Identificar todo o material de Arte com nome e ano escolar do aluno. 



MÚSICA 
 
01 – Pasta catálogo preta com 20 plásticos grossos transparentes. 
 
 
INGLÊS 
 
01 – Caderno BROCHURA pequeno de capa dura (AZUL) – 50 folhas – Encapado com 
plástico transparente incolor e etiquetado, contendo na etiqueta o nome, número e 
ano do aluno (pode ser reaproveitado do ano anterior). 
 
01 – Minidicionário (Inglês/Português – Português/ Inglês) – de qualquer Editora. 

 

 
 
INFORMÁTICA 
 
01 – Pen drive 
 
 
 

MATERIAL PARA O LANCHE 
 
01 – Guardanapo de pano para forrar a carteira 
 
 
 

 PORTUGUÊS 
  

 Minidicionário Escolar da Língua Portuguesa (revisado conforme o novo acordo 
ortográfico). Sugestões:  

 
-  Luft –Ed. Ática, 
-  Michaelis –Melhoramentos –Sacconi –Ed. Atual 
- Silveira Bueno –FTD 

 
 
PARADIDÁTICO 
 

 Tem um cabelo na minha Terra! Uma história de Minhoca  
               Gary Larson  
               Ed. Companhia das Letrinhas 
 

 Indio Vivo – Julieta de Godoy Ladeira - Ed. Moderna 
 
 

  Outros livros paradidáticos poderão ser adotados no decorrer do ano. 
 

 
 
 



LIVROS DIDÁTICOS:    
 
Projeto Buriti (Editora Moderna - Fundamental I) 
 
 
MÚSICA 
 
“Batuque Batuta” – Música na Escola – 3º ano – 2ª Edição /2014 
                                    Márcio Coelho e Ana Favaretto    
                                    Ed. Saraiva     
                                    I.S.B.N.9788502221260 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

1. Observar o modelo oficial de uniforme, exposto na Secretaria da Escola.  
2. Outros livros paradidáticos poderão ser solicitados ao longo do ano letivo. 
3. O material utilizado no ano anterior, que estiver em condições de uso, deverá ser 

reaproveitado. 
4. Os materiais que constam nesta lista deverão ser trazidos para a Escola apenas 

quando forem solicitados pela professora, através de bilhete na agenda escolar. 
 
 

Início das aulas - 25/01/2018  
 

 
 

                                                                                                                             Equipe Diretiva. 


