
 

 

 
Lista de Materiais 2017 –  3º ano Ensino Fundamental 

 
Materiais de uso pessoal repor quando necessário 
 
1 pasta aba elástica plástica fina amarela 
4 cadernos brochurão capa dura 96fl 
1 caixa de lápis de cor 24 cores 
2 canetas marca texto 
4 lápis preto nº 2 – não usar lapiseira 
2 borrachas macias 
1 apontador com depósito 
2 tubos de cola branca lavável 110g 
2 tubos de cola bastão 
1 tesoura escolar com nome gravado 
2 pastas polionda 2cm verde  
1 régua de 30 cm 
2 blocos pautados Office com linhas na frente e no verso 
e com margem. 
1 gibi novo. 
20 sacos plásticos grosso sem furo tamanho A4 
1 livro paradidático para a biblioteca de classe adequado 
a faixa etária 
 

 
 

Materiais de uso em todas as disciplinas 
 
8 EVA (2 amarelo / 2 verde / 2 com glíter azul / 2 plush) 
1 rolo de durecão 
1 pacote de Bloco Criativo Colorido 120g 8cores 32fls 
1 rolo de fita crepe 19 x 50 
1 rolo de fitilho – qualquer cor 
2 rolos de fita metaloide –  cor livre 
2 folhas de papel cartão azul 
3 folhas de color set vermelho /laranja/azul 
2 pacotes de lantejoulas grandes cor livre 
1 pacote de olhinhos  móveis para artesanato tamanho grande.  
 
Dicionário-manter um exemplar na mochila do (a) 
aluno(a). Sugestões: o Minidicionário Ruth Rocha com índice digital. Ed. 

Scipione o Minidicionário da Língua Portuguesa Soares 
Amora. Ed. Saraiva 18ª Edição 

 
-No Capricho “ C”  
Caligrafia integrada com ortografia e gramática. 
Autoras: Isabella Carpaneda, Angiolina Bragança . 
Editora: Quinteto 
 

 
Livros Paradidáticos de leitura obrigatória, que serão utilizados durante o ano letivo que o(a) aluno(a) deverá 
utilizar individualmente e entregar no primeiro dia de aula: o A verdadeira história dos três porquinhos (Jon Scieszka – Companhia das Letrinhas)  o Fábulas (Monteiro Lobato – Ed. Globo) 
 Todos os cadernos deverão ser encapados com plástico na cor transparente e etiquetados. Agenda Escolar – Será oferecida pelo colégio  Todo o uniforme e outros materiais, tais como: estojo, mochila, estojo de canetas hidrográficas, caixa de 
lápis de cor etc deverão ser identificados com o nome do aluno. Identificar o uniforme com tinta para tecido ou, preferencialmente bordar. 
O material de uso diário deverá ser transportado dentro de uma mochila simples (com espaço para a pasta de elástico). Evitar malas muito pesadas e repletas de enfeites. Não é permitido trazer à escola, diariamente: brinquedos, álbuns de figurinhas, bip, telefone celular etc. 
Evitar lápis enfeitados, borrachas perfumadas. O estojo deve ser o mais simples possível. Material pessoal ficará no armário do aluno durante todo o ano. 
Todo o material deverá ser entregue no dia   /01/2017, para a professora da turma no período em que o(a) aluno(a) irá estudar, nos seguintes horários: das 7h10 às 8h30 e das 13h às 14h30 (nesse dia não haverá 
aula, somente a entrega dos materiais pelos pais ou responsáveis).  
Uniformes: na LIVROMAR da Rua São Luiz  ou também pela Sagrado Store – www.sagradostore.com.br 

 
Início das aulas 24/01/2017 – Os alunos serão acolhidos no Teatro Sagrado Coração de Jesus, no início do período 

em que estuda. 


