
LISTA DE MATERIAL – 2018 

3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

01 mochila escolar (preferência com rodinhas) 

03 cadernos(brochurão) capa dura verde 48 folhas 

01 caderno de desenho grande 

04 lápis nº 2 

01 apontador com depósito 

02 borrachas macias 

01 pasta verde com elástico (tarefa) 

01 pasta polionda verde com elástico – 2cm (provas) 

02 gibis 

01 minidicionário da Língua Portuguesa 

01 caixa de giz de cera – 12 cores –Faber Castell 

01 caixa de lápis de cor –12 cores – Faber Castell 

01canetadestaca texto (amarelo) 

01 caneta permanente preta de ponta média 

01 jogo de caneta hidrocor – 12 cores 

01 régua de 30cm reforçada 

01 tesoura escolar (Mundial – ponta arredondada) 

02 tubos de cola branca (médio) 

01 tubo de cola bastão  

01 pincel chato nº 14 

01 pincel redondo de pelo macio nº 10 

01 caixa de cola glitter (6 cores) 

01 tinta relevo dimensional Acrilex Preta 

01 bloco de papel Canson Escolar A4 

02 pastas preta catálogo com 20 folhas plásticas 

01 recipiente para água (copo de requeijão de plástico 

vazio) 

02 panos para limpeza de pincéis (Perfex) 

02 estojos simples 

02 caixinhas de guache – 6 cores 

01 caixa organizadora plástica com tampa (tamanho 

de caixa de sapato) 

03 folhas de papel crepom (marrom, vermelho, roxo) 

03 folhas de cartolina (cores variadas) 

02 folhas de E.V.A. (azul) 

02 folhas de E.V.A. (estampado) 

01 pacote de sulfite com 100 folhas A4 

01 papel cartão preto 

03 folhas de papel colorset (vermelho, azul e laranja) 

02 folhas de papel camurça (amarelo e marrom) 

01 pacote de papel colorido (Creativepapers) 

02 pacotes de glitter (qualquer cor) 

03 pacotes de lantejoula (qualquer cor e tamanho) 

02 revistas velhas (para recorte) 

03 caixas de fósforos vazias (01 pequena, 01 média, 

01 grande) 

03 livros paradidáticos (apropriados para a idade da 

criança –pode ser usado) 

01 fita adesiva papel kraft 

01 flauta doce Yamaha 

 

OBSERVAÇÕES: - Não será permitido o uso de: 

fichários ou cadernos espirais, corretivos e estiletes; 

- Os materiais deverão ser etiquetados com o nome 

completo do aluno e ano;  

- Os materiais deverão ser entregues na primeira 

Reunião de Pais que antecederá o início das aulas. 

- Durante o ano letivo, poderemos pedir alguns 

materiais extras para as aulas de artes; 

 

 



 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

 

 

1º Bimestre 

A fada que tinha ideias 

Autora: Fernanda Lopes de Almeida 

Editora: Ática/Scipione 

 

2º Bimestre 

Cada Bicho em seu lugar 

Autor: Jonas Ribeiro 

Editora do Brasil 

 

3º Bimestre 

Rima ou Combina 

Autora : Marta Lagarta 

Editora : Ática/ Scipione 

 

4º Bimestre 

As Belas adormecidas ( e algumas acordadas) 

Autores : José Roberto Torero e Marcus Aurelius 

Pimenta 

Editora: Companhia das Letrinhas

 

 

UNIFORMES 

Será vendido na Juniformes 

Rua: Dr. Presciliano Pinto, 2261 

Fone: (17) 32312738 e (17) 32252174 

 

 

 

Os livros também poderão 

ser adquiridos nas Livrarias: 

-Firenze – Rua General 

Glicério, 3250, Centro. 

-Espaço – Rua Rubião Jr., 

3532, Bom Jesus. 


