
 
Lista de Material 2018 – 3º ano Ensino Fundamental I 

 
01 caderno brochurão (grande) 
capa dura verde – 96 fls. 
 (Matemática)  
01 caderno brochurão capa dura 
– azul -96 fls. (Língua 
Portuguesa)  
01 caderno brochura (grande) 
caligrafia capa dura – 40 fls  
01 caderno brochurão             
capa dura - 96 folhas 
 (História, Geografia e Ciências) 
01 caderno brochura (pequeno) 
capa dura - 48 folhas (Inglês) cor 
amarelo 
01 caderno grande de desenho 
(capa dura) – 96 fls.                              
01 pasta com elástico         
01 pasta com 40 plásticos 
grossos tamanho ofício 

10 lápis pretos nº. 02 (simples) – 
com nome 
03 borrachas brancas (macias) – 
com nome 
02 apontadores com depósito 
01 régua (30 cm) 
01 jogo de canetinhas hidrocor 
(12 cores) - com nome                  
01 caixa de lápis de cor (24 
cores) – com nome 
01 caixa de giz de cera 
100 fls. de papel sulfite branco – 
A4 
01 folha cartolina (branca / azul) 
01 rolo de fita d'água (meninas) 
01 rolo de fita adesiva 
transparente larga – (meninos) 
 

01 folha de EVA – tamanho 
60x40 (cores diferentes) 
04 colas bastão 
01 tesoura pequena sem ponta 
(com nome gravado) 
10 folhas de papel almaço, 
pautado e com margem. 
02 Folhas de EVA estampado  
1 caixa com 6 unidades de tinta 
guache 
1 tela 20x30 (caixote) 
1 bloco de papel vergê 
gramatura 120. (cor livre) 
01 pacote de papel criativo cores 
1 pincel nº 10 
2 pacotes de lantejoulas 
1 caneta marca texto 
 
  

 
Atenção! Primeiro dia de aula dessa turma:  23/ 01 /2018 

  Entrega de material dia: 22 /01/17. Horários: manhã – 7h30min / tarde –13h  
  Neste dia a professora estará na sala de aula para receber o material e os pais 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIVROS DIDÁTICOS - Todos com edição reformulada! 
 
Projeto Presente Português 3. 4ª Edição. EDITORA MODERNA. 

Projeto Presente Matemática 3. 4ª Edição. EDITORA MODERNA. 

Projeto Presente Ciências 3. 4ª Edição. EDITORA MODERNA. 

Projeto Presente História 3. 4ª Edição. EDITORA MODERNA. 

Projeto Presente Geografia 3. 4ª Edição. EDITORA MODERNA. 

 

Atenção: Os kits de Livros Moderna estarão disponíveis pelo site: 

www.modernacompartilha.com.br na aba “Compre Aqui” até o dia 30/03/2018. 

 
Inglês: Livro Kids’ Web 3 – 2ª Edição Editora Richmond 

Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé 3 – 
 Ednilce Duran / Glair Arruda – 3 / FTD 

 

Livros paradidáticos: 
1º trimestre: 
“Do jeito que você é” - Telma Guimarães – 
Ed. Formato 
2º trimestre: “Romeu e Julieta” - Ruth Rocha            
Ed. Salamandra 
3º trimestre: ‘’Mais respeito, eu sou criança! “ 
Pedro Bandeira - Ed. Moderna  

 

Todo o material deverá 

ser etiquetado com o 

nome do aluno. 

 

Dicionário: 
Sugestão – Mini dicionário Aurélio 

Editora Positivo (Revisão Novo Acordo Ortográfico) 

 

http://www.modernacompartilha.com.br/

