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3º ano Ensino Fundamental 
 

Disciplinas Materiais 
Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Todos os materiais e livros devem ser etiquetados com o nome do aluno e série. 

 

 1 Gibi ou  1 revista recreio ( em bom estado). 

 
 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio dicionário da língua 

portuguesa. Positivo. ISBN: 9788538542407. 

  

 VAZ, Débora; NUNES, Elody; VILIAGO, Rosângela.  Presente Língua 
portuguesa 3 (Projeto Presente) Moderna. ISBN: 9788516097431 (com o 

caderno de atividades) 

 

PARADIDÁTICOS: 
 

 FUNARI Eva.  Felpo Filva. Moderna. ISBN: 851605182X 

 

 

 HIGTON, Bernard; ASH, Russell; JAHN, Heloisa (tradutora). Fábulas de 
Esopo. Cia das Letrinhas. ISBN: 9788585466299 

 

 

 
 

 
 KLINK, Marininha. Férias na Antártica.  Peiropolis. ISBN:  8575963600 

 
 
 
 

 
 

 DAHL, Roald. O Fantástico Senhor Raposo. Martins Fontes.  

ISBN: 9788546900909 
 

 

 

Matemática 

 

 

 

 SMOLE, Katia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Saber Matemática – 3º ano. 
FTD. ISBN:  7898592130167 

 
 

 

 

 
 

https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=PEIROPOLIS&Ntk=product.vendorName
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=SMOLE%2C+KATIA+STOCCO&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=DINIZ%2C+MARIA+IGNEZ&Ntk=product.collaborator.name
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Inglês 

 

 
 

 
 •READ Carol; ORMEROD Mark; Tiger Time level 2 Student’s book. 

Macmillan. ISBN: 9780230483958. (sem caderno de atividades)  

 

  

 

 

Artes 

 

 
 

Apresentação Quantidade 

OBS.: SERÁ COBRADA UMA TAXA PARA O MATERIAL 

COLETIVO 

1  

Bandejas usadas de isopor - 

Revistas com imagens para recorte - 

Caderno espiral capa dura cartografia e desenho com 100 folhas. 
Capa de cor única, sem desenhos ou adesivos. 

1 

 

Para um melhor controle, os materiais de Arte deverão ser entregues na 

sala de artes dia 29 de janeiro de 2019, impreterivelmente em uma 
embalagem única (caixa ou sacola), identificada com o nome e ano do (a) 

aluno (a). Ressaltamos que a identificação é necessária, pois alguns 

materiais são de uso individual. 
 

Música                                             Apresentação Quantidade 

(Somente para os alunos novos, pois os outros seguirão 

utilizando o mesmo material do ano anterior) Pasta catálogo  
com 50 envelopes plásticos de espessura grossa (0,15mm) 
 

1 

Materiais de 

uso coletivo 

de sala de 

aula 

 1 pacote papéis dobradura 20x20 

 50 folhas de papel sulfite branca 
 50 folhas de papel sulfite reciclado 

 1 bloco de papel A3 canson branco 

 1 tubo de cola branca ( Pritt ou Tenaz) 35 g. 

 1 durex largo ( 45mmx45m) 
 1 fita crepe larga (48mmx50m) 

 1 pote 250g de guache branco 

 1 pote 250g de guache preto 

 1 pincel chato número 14 ou 16 
 1 bloco criativo Romitec com 32 folhas 

Materiais de 

uso pessoal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Um estojo grande de tecido com zíper 
 1 Apontador com depósito 

 1 Borracha macia 

 2 Lápis n.º 2 grafite ( não usar lapiseira) 

 1 Caneta marca texto (amarela) 

 1 Caneta Preta Stabilo ponta fina 
 12 lápis de cor  

 12 canetinhas finas 

 1 cola bastão de 40g 

 1 tesoura sem ponta  
 1 régua 15 cm 

 20 sacos plásticos reforçados com 4 furos 

 1 Caderno quadriculado universitário 1x1cm capa dura - (pedagógico) 50 

folhas – Matemática  
 1 caderno azul 50 folhas – Português 

 1 Caderno brochura vermelho 96 folhas ( História e Geografia) 

 1 Caderno brochura amarelo capa dura universitários, 96 folhas.(Ciências) 

 1 Pasta com elástico fina, Polionda (para lição de casa) 

IMPORTANTE 
O material do estojo deverá 
ser verificado e reposto 

sempre que necessário. 
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 3 Pastas plásticas com fecho mola transparentes – com 10 sacos 

plásticos(grossos) cada 

 1 calculadora pequena 

 1 caixa de massinha  

 2 caixas de material dourado de madeira completo (reaproveitar do ano 
anterior – alunos egv) 

INGLÊS  APRESENTAÇÃO/ Quantidade 

 1-Caderno espiral capa dura cartografia e desenho com 100 folhas 

capa de cor única, sem desenhos ou adesivos. .(somente para alunos 

novos, alunos antigos devem utilizar  o mesmo caderno do ano anterior) 
 

 

Informações: 
 

- Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno. 

- As folhas de papel  e sacos plásticos deverão ser entregues abertas. 

- O uniforme completo é de uso obrigatório, e também deve ser identificado com o nome do aluno, 
preferencialmente bordado. 

- No início das aulas, indicaremos o título do livro a ser adquirido para a Biblioteca de Classe. 

-Ao longo do ano, outros materiais escolares poderão ser solicitados, de acordo com os projetos do ano. 

- Entrega do material: a partir do dia 28 de janeiro de 2019, conforme tabela anexa. 
 

Dias 28/01 29/01 30/01 31/01 01/2 

Materiais a 

serem 

entregues 

Estojo completo, 

materiais de uso 

pessoal e cadernos 

- Materiais de 

Artes 

 

Dicionário 

Materiais de 

Inglês 

Livros 

didáticos e 

paradidáticos 

Materiais de 

uso coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 


