
 

LISTA DE MATERIAL -  3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - 2019 
 

LÍNGUA PORTUGUESA   

 Coleção Faça de Língua Portuguesa -  3º ano – Bel Assunção Azevedo, Chistiane Botosso e Cristiane Boneto -  
ISBN 9788596004596 

 Dicionário da Língua Portuguesa Global Infantil Ilustrado – Silveira Bueno 

 Livro paradidático 1º trimestre: Marcelo, marmelo, martelo e outras histórias. Ruth Rocha -  Ed.Salamandra.  

MATEMÁTICA 

 Coleção Faça de Matemátic - 3º ano - Kátia Stocco Smole, Maria Diniz e Vlademir Marim - ISBN 9788596004152  
CIÊNCIAS  

 Coleção Faça de Ciências - 3º ano -  Geslie Coelho - ISBN 9788596004497 
HISTÓRIA  

 Coleção Faça de História - 3º ano -  Ana Nemi  - ISBN 9788596004763 
GEOGRAFIA 

 Coleção Faça de Geografia - 3º ano - Silas Martins Junqueira - ISBN 9788596004862 
INGLÊS  

 Livro didático: Kids’ Web 3 – Ana Lucia Militello- Editora Richmond – Second Edition –  ISBN 9788516091570  

 Uma pasta com ferragem e logotipo da escola com 10 plásticos grossos 
ENSINO RELIGIOSO  

 Livro: Crescer com Alegria e Fé 3. 2ª Edição -  Ednilce Duran e Glair Arruda- Editora FTD – ISBN 9788596016667 
MÚSICA 

 01 flauta (modelo Germânica) 

 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 20 plásticos grossos 
 

MATERIAIS DIVERSOS:  

 03 cadernos universitários brochura capa dura – 100 folhas com logotipo da escola  

 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 10 plásticos grossos 

 01 pasta com elástico e logotipo da escola  

 01pasta polionda Ofício com elástico cor amarela 

 05 saquinhos zip lock – tamanho ofício   

 01 agenda escolar 2019 - com identificação de data e mês (um dia por página) 

 01 caneta esferográfica vermelha e 01 azul 

 01 caneta marca texto amarela 

 01 estojo de caneta hidrográfica ponta fina 12 cores 

 01 régua de 30 cm 

 02 dados grandes 

 01 caderno de desenho grande encapado  

 10 sacos plásticos tamanho ofício – grosso  

 01 caixa de lenço de papel   

 01 revista usada com imagens 

 02 gibis  

 1 estojo contendo: 2 lápis pretos nº 2, 1 apontador com depósito, 2 colas bastão 40g (Pritt), 1 borracha, 1 
caixa de lápis de cor (12 cores) e 1 tesoura sem ponta (todos os itens devem estar identificados). 

 

Obs.:  1.  Todo o material escolar deverá vir etiquetado e com o nome completo do aluno. 

2. Somente os cadernos deverão vir encapados com plástico transparente. Os cadernos do ano anterior, em bom 
estado, poderão ser aproveitados. 

3.  Caso optem por mochilas com carrinho, as rodinhas deverão ser emborrachadas. 

4. O estojo e os demais materiais deverão ser os mais simples possíveis. 

5. No primeiro dia de aula, os alunos levarão uma lista com as datas para entrega dos materiais; portanto deverão 
vir à escola somente com: lancheira, estojo e agenda escolar.  

6. Os livros paradidáticos do 2º e 3º trimestre serão solicitados no decorrer do ano letivo. 

7. No dia da reunião será entregue a circular referente ao material de arte e pedagógico (papéis, tintas, pincéis...)   

com a explicação de pagamento e prazos. O valor será de R$ 380,00. 


