
 

 

3º ANO EFI 
IMPORTANTE: 

 

❖ A agenda escolar é meio para comunicação através dos bilhetes, compra de cartelas e 
anotações das tarefas de casa, por isso torna-se indispensável. 

 
❖ O uso do uniforme é obrigatório a todos os alunos. 

 
❖ Todo o material é de uso individual e por isso é muito importante que todos os itens 
estejam identificados com o nome do aluno (a). 
 
❖ Receberemos somente a lista completa. Materiais incompletos e sem nome serão 
devolvidos. 
 
❖ Conforme a necessidade será solicitada a reposição de materiais. 

 
❖ Será solicitada uma taxa para a compra do material referente às lembranças: Dia das 
Mães, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. 
 

MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER DIARIAMENTE COM O ALUNO: 

01 estojo 

01 pasta com elástico 30 mm formato ofício para lições de casa 

02 tubos grande de cola bastão 

01 tubo de cola branca 90g 

01 tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina) 

01 caixa de lápis com 12 cores 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 estojo de canetas hidrocor ponta fina com 12 cores 

01 borracha macia 

01 apontador com depósito 

02 lápis pretos nº 2 

01 pincel marca texto 

01 régua de 30 cm transparente 

02 cadernos – espiral pautado – 98 folhas (capa dura/universitário) 

01 garrafinha para água (Squeeze) 

01 agenda escolar (uso obrigatório) tamanho 140x210mm, contendo uma página por dia. 

 

 

LISTA DE 
MATERIAIS  
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MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER EM SALA: 

02 blocos de Papel Canson A4 (1 creme e 1 branco) 

01 bloco de papel Canson A3 COLORIDO / Criativo 8 cores (32 folhas) 

01 Kit Leoni papéis escolares A4 NR 2 - pacote com 62 folhas - Leoni 

01 calculadora simples com números grandes 

01 kit de material dourado individual em madeira (pode ser do ano anterior) 

02 gibis novos para leitura em sala 

02 caixas de lenço de papel 

01 caderno de desenho A4 com capa dura 

01 rolo pequeno barbante grosso 

01 caneta de retroprojetor 

01 pasta com ferragem verde 

01 bloco de monobloco (pautado) 

10 sacos pláticos com 4 furos 

02 folhas de EVA (1 azul e 1 branca) 

01 livro paradidático da preferência do aluno para a biblioteca volante( será devolvido no 

final do ano) 

 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA ARTES VISUAIS: 

01 bloco de Papel Canson A3 

01 bloco de Papel Canson A4 

01 estojo aquarelável com 12 pastilhas 

01 caderno de desenho A4 com capa dura 

02 folhas de acetato A4 transparente 

01 pincel chato nº 8 

01 pincel redondo nº 2 

01 de fita crepe 

250ml de tinta acrílica : azul, vermelha, amarela,branco e preto 

01 camisetão ou avental 

 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA LÍNGUA PORTUGUESA: 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

1º bimestre: O menino de Olho d’ água – Autor: José Paulo Paes – Ática Editora 

2º bimestre: Nossa rua tem um problema – Autor: Ricardo Azevedo Ática Editora 

3º bimestre: caminho da Roça – Autor: Lalau e Laura Beatriz – Editora Scipione. 

4º bimestre: O menino que gostava de pássaros ( e muitas outras coisas) – Autor:Isabel 

Minhós Martins – Ática Editora 
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 MATERIAL  ESPECÍFICO PARA LÍNGUA INGLESA: 

 

LIVRO DIDÁTICO: 

 

SUPER SEEK AND FIND STUDENT'S BOOK & DIGITAL PACK-3 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 

Wild animals (ladybird edition) 

The ginger bread man.( ladybird edition) 

01 Caderno pequeno 

01 pasta catálogo com 20 plásticos para o portfólio de atividades de inglês 

 

 

Feira Cultural 
 

Os materiais a serem usados nas instalações da Feira Cultural serão solicitados 
posteriormente através de uma lista complementar assim que definirmos os temas e 

iniciarmos as produções equivalentes em cada série. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

REUNIÃO DE PAIS às 19h00 
 

Educação Infantil – dia 22/01 
Ensino Fundamental 1 – dia 23/01 

Ensino Fundamental 2 e Médio – dia 24/01 

 
 VOLTA ÀS AULAS  

28 de Janeiro de 2019 
 

Plantão de Vendas da editora Mcmillan – 
para a venda dos livros de língua inglesa 

didáticos e paradidáticos. 
dias 29/01 30/01 

 
 

 
 
 


