
 

 

LISTA DE MATERIAIS 3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Todo material deverá ser devidamente etiquetado e identificado, sendo entregue no dia 26/01/2018 para 
a professora/auxiliares nos horários 7h10 – 8h30 / 13h00 – 14h30. Nesse dia não haverá aula. 

 A Agenda Escolar será oferecida pelo colégio. 

 Identificar o uniforme com tinta para tecido ou bordar.  
 

Reunião de Pais para orientações sobre o ano letivo 

Data: 07/02/2018 

Horário: 10h00 – responsáveis pelos alunos que estudam no período da manhã,  

              16h00 – responsáveis pelos alunos que estudam no período da tarde. 

Início das aulas: 29/01/2018. 

Materiais de uso pessoal (repor quando 
necessário) 

 

Materiais de uso em todas as disciplinas 
 

1 caderno brochurão capa dura 60 fls para Inglês 
3 cadernos brochurão capa dura 96 fls vermelho 
1 caixa de lápis de cor 24 cores 
1 caneta marca texto 
4 lápis preto nº 2 – não usar lapiseira 
2 borrachas macias 
1 apontador com depósito 
1 tubo de cola branca lavável 110g 
1 tubo de cola bastão grande 
1 tesoura escolar com nome gravado  
2 pastas polionda 2cm vermelha 
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 grossos sem furo tamanho A4 
1 pasta plástica 2 furos vermelha 
1 pacote de cédulas de dinheiro falso 
 
1 dicionário de Inglês 
 Sugestão: Oxford. Escolar para estudantes brasileiros 

de Inglês. Português/Inglês. 
 

1 livro paradidático para a biblioteca de classe adequado a 
faixa etária 
 Sugestões: 

 O Mistério do Coelho Pensante e outros contos. 

Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. 

 Se eu fosse aquilo. Ricardo Azevedo. São Paulo: 

Ática, 2012. 

 O Lobo do Centeio. Janaina Tokitaka. Escrita Fina, 

2011. 

 História de sacudir o esqueleto. Angela Lago. 

Companhia das Letrinhas, 2010. 

 Paisagens brasileiras. Fátima Miguez. São Paulo: 

Difusão Cultural do Livro, 2003. 

 Contos e lendas dos mil e uma noites. Gudele. São 

Paulo: Companhia das Letrinhas, 2008. 

 O Amigo do rei. Ruth Rocha. São Paulo: 

Salamandra, 2009. 

 Fábulas tortas. Dilea Frate. São Paulo: Companhia 

das Letrinhas, 2007. 

 
 

1 EVA amarelo 
3 EVA plush (vermelho, pardo, preto) 
3 EVA glitter (prata, dourado, azul) 
1 rolo de durecão 
1 pacote de Bloco Criativo Colorido 120g 8cores 32fls  
1 rolo de fita crepe 19 x 50 
2 rolos de fita metaloide 10mm  – cor livre  
10 metros de fita de cetim nº2 10mm – cor livre 
2 folhas de papel cartão (marrom e preto) 
3 folhas de collor set (vermelho /laranja/azul) 
2 pacotes de lantejoulas grandes 8mm cor livre 
1 fita dupla face  
2 folhas de cartolina branca 
2 folhas de cartolina laminada (azul / verde) 
1 pacote de prendedor de roupa (madeira) 
1 papel celofane tranparente 
 
Dicionário – manter um exemplar na mochila do(a) aluno(a). 
Sugestões: 

- Minidicionário Ruth Rocha com índice digital. Ed. Scipione 
- Minidicionário da Língua Portuguesa Soares Amora. Ed. 
Saraiva 18ª Edição 
 
Livros Paradidáticos (Obrigatórios): 

 Marcha criança: Caligrafia com Ortografia e 

Gramática 3. Autores: Maria Teresa e Armando 

Coelho. Editora: Scipione 

 O livro dos medos. Autora: Heloisa Prieto. 

Editora: Companhia das Letrinhas 

 Procura-se Lobo. Autora: Ana Maria Machado. 

Editora: Ática. 

 


