
 

 
 

      
 

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 

 3º ANO – FUNDAMENTAL 1 – 2021               
IMPORTANTE: 

 

✓ Os materiais do ano de 2020 que foram devolvidos e/ou estiverem em bom estado podem ser 

reutilizados em 2021. 

✓ 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 uniforme é obrigatório e o uso do tênis garante mais segurança aos 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. 
 

✓ Caso haja necessidade de algum material específico, o mesmo será solicitado durante o ano. 
 

✓ Conforme a necessidade será solicitada a reposição de materiais. 
 

✓ Em cada data especial (Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais e Dia das Crianças), será solicitado um 
valor para a compra referente às lembranças. 

 

MATERIAIS QUE PERMANECERÃO EM SALA/MOCHILA (COLOCAR NOME COMPLETO DO ALUNO)  
 

01 estojo grande  
01 pasta com elástico 30 mm (formato ofício) 
02 tubos de cola bastão grande 
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 com 12 cores 
01 estojo de canetas hidrocor ponta fina com 12 cores 
01 borracha macia 
01 apontador com depósito 
03 lápis pretos nº 2 
01 pincel marca texto 
01 régua 30 cm transparente 
01 caderno universitário pautado (espiral ou brochura) 98 folhas, capa dura 
01 garrafinha para água (Squeeze) 
01 agenda escolar, contendo uma página por dia 
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 
01 caixa de massa de modelar (12 cores – sugestão: Uti Guti) 
10 sacos plásticos A4 com furos 
01 livro paradidático de preferência do aluno para a biblioteca volante (será devolvido no final do ano) 
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MATERIAL ESPECÍFICO PARA ARTES VISUAIS: 
 
 

01 bloco de papel Canson A3 
02 blocos de papel Canson A4 (branco e bege) 
01 bloco de papel Canson A3 Colorido / Criativo 8 cores (32 folhas) 
01 Kit Leoni papéis escolares A4 NR2 – pacote com 62 folhas – Leoni 
01 estojo aquarelável com 12 pastilhas 
01 pincel chato nº 08 
3 potes de tinta guache de 250 ml cada (cores variadas) 
01 embalagem pequena de argila 
01 caderno de desenho A4 com capa dura 
03 cartolinas brancas 
02 folhas papel cartão (cores variadas) 
02 folhas de papel crepom (cores variadas) 
01 fita dupla face fina 
01 fita dupla face larga 
01 fita crepe 
01 pacote de papel dobradura (origami) 
01 pacote de areia colorida (900g) 
05 folhas de papel Kraft 
03 metros TNT (cor da sua preferência) 
03 potinhos de gliter (cores variadas) 
01 camisetão ou avental para as aulas de Arte 
10 botões coloridos (qualquer tamanho) 
 
 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS DE LEITURA OBRIGATÓRIA:  

 
1º bimestre: AMIGOS DO PEITO – autor: Cláudio Thebas – Editora Formato (ISBN 8572085694) 
2º bimestre: DOZE FÁBULAS DE ESOPO – autor: Hans Gartner – editora Ática (ISBN 8508046218) 
3º bimestre: DE CABEÇA PARA BAIXO – autor: Ricardo cunha Lima – Editora Companhia das Letrinhas 

(ISBN 8574060781) 

4º bimestre: O MENINO QUE GOSTAVA DE PÁSSAROS (e de muitas outras coisas) – autora: Isabel 
Minhós Martins – Editora Ática (ISBN 8508166084) 
 
 

MATERIAL ESPECÍFICO DE LÍNGUA INGLESA:  
 

- 1 caderno (pode ser o mesmo utilizado no ano letivo de 2020) 

-  GUESS WHAT! 3 SUDENT'S BOOK AMERICAN (ISBN 9781107556850) 

- GUESS WHAT! 3 WORKBOOK WITH ONLINE RESOURCES AMERICAN (9781107556867) 

- OUR SENSES (ISBN 9781316605684) 

- THE BIG CITY (ISBN 9781108410793) 

 

Observações: 

Os livros de Inglês serão vendidos na escola nos dias 19, 20 e 21/01 (das 17h às 20h) e também no dia 28/01 

(das 7h às 18h). Após estes plantões, as compras poderão ser realizadas via WhatsApp diretamente com o 

distribuidor (Charles – 11 99109-9279). 

Os livros serão utilizados em aula a partir de 01/02/2020. 
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MATERIAL ESPECÍFICO DE MÚSICA:  

 
- 01 flauta doce – tipo Germânica – Yamaha  
- Flanela para limpeza da flauta 
- 01  caderno universitário brochura (96 folhas) 

 
 

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 18h00 
 

Educação Infantil – dia 19/01 

Ensino Fundamental 1 – dia 20/01 

Ensino Fundamental 2 e Médio – dia 21/01 

 
VOLTA ÀS AULAS 

25 de Janeiro de 2021 

 
 
 

 


