
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL / 2018 
3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

 

Língua Portuguesa 

 01 caderno universitário de 96 folhas (capa dura) 

 100 folhas de fichário pautadas, com margem (pode ter desenho) 

 01 pasta tipo Clear Book (50 saquinhos) 
 

Matemática 

 01 caderno universitário com 96 folhas quadriculadas de 1 cm x 1 cm (capa dura) 

 01 calculadora simples  
 

História / Geografia e Ciências 
 01 caderno universitário de 96 folhas (capa dura), dividir o caderno: 32 folhas para História, 32 folhas para Geografia e 32 folhas 

para Ciências. 

Material de uso diário  

 04 lápis pretos nº 2 

 01 caneta esferográfica verde / azul e preta 

 01 apontador com reservatório 

 01 tesoura (sem ponta) 

 01 borracha 

 01 caixa de lápis de cor  

 01 caixa de giz de cera 

 01 jogo de canetinhas hidrográficas 

 01 cola bastão  

 01 cola líquida 

 01 marca texto 

 01 pasta L 

 01 régua de 30cm 

 01 pasta com trilho de plástico 
 

Artes (aguardar agendamento para uso durante o Ano Letivo) 

 01 bloco Ecocores – Moldura 7 cores – 110 g/m
2
 (230mm x 320mm) – 5 folhas de cada cor (Meninos) 

 01 bloco Ecocores – textural visual 27 cores – 180g/m
2
 (Meninas) 

 01 bloco de papel canson escolar A4 branco  

 01 kit de pintura vitral papel Toys 

 02 tintas acrílicas (37ml) – 1 preta e 1 colorida 

 1 rolinho de pintura 

 01 porta controle remoto MDF (30cm x 20cm – 3 cm altura) 

 01 pincel chato cabo longo 815-20 

 01 Ecotela 24x24cm 

 02 saquinhos de presente TNT  e (para porta controle remoto e para bandeja) 

 01 bandeja de MDF 
 
Ensino Religioso 

 01 caderno de cartografia de 48 folhas (capa dura) 
 
 

Avisos importantes: 
1. Os alunos deverão comparecer uniformizados no primeiro dia de aula e trazer um caderno para as aulas de revisão. 
2. Todos os materiais do aluno deverão ser etiquetados com nome e ano correspondentes. 
3. Os uniformes deverão conter identificação do aluno. 
4. Todo material que será utilizado para a Semana Cultural e para Artes especiais, será previamente solicitado em agenda durante o ano 

letivo. 
5. Todo material deve ser reposto quando necessário. 
6. Aguardar o agendamento para entrega de todo o material escolar para a professora. 
7. Materiais necessários para a execução de experiências serão solicitados durante o ano letivo, previamente, em agenda. 

 

 


