
	

	

	

Lista de Material 2021 - Ensino Fundamental I – 3° Ano 

Observações: • Livros e cadernos devem ser encapados e identificados, para sua 
adequada conservação; 

• O consumo de lápis, borracha, cola, cadernos, etc., depende do seu 
bom uso e cuidado. A reposição devera ser feita conforme a 
necessidade; 

• Todo material deve ser identificado com o nome do educando (a). 
Os livros literários serão solicitados ao longo do ano letivo, (1 
exemplar por etapa). 

Material uso coletivo • 01 caixa de massa de modelar 
• 01 folha de celofane 
• 01 pacote de papel color set (coloridas) 
• 01 pacote de papel criative Paper florescente 
• 01 pacote papel Lumi Paper A4 
• 02 folhas de cartolina laminada 
• 02 folhas de papel cartão  
• 06 folhas EVA - sendo 3 comuns e 3 com glíter cores variadas)            
• 04 folhas de papel crepom    
• 01 pacote papel Sulfite branco –A4 -40kg 
• 01 pacote de A4 Chamex (500 folhas) 
• 02 vidros de cola branca 90g 
• 01 fita crepe 
• 01 fita dupla face 19mmx30mm 
• 01 rolo de fita adesiva 45x100cm 
• 01 vidro de cola colorida – cor a escolha 
• 01 pote de tinta guache (250 ml) - cor a escolha   
• 01 revista para recorte 
• 03 gibis 
• 01 jogo de tabuleiro ou frações 

Material uso individual • 01 agenda Escolar/2021- Formato 14x20 
• 01 garrafinha para água 
• 01 estojo de Canetinha hidrocor (12 cores) ponta grossa 
• 08 cadernos grandes (brochurão), pautado 96 folhas (português- 

literatura-matemática-ciências-história-geografia- Inglês- FHC) 
• 01 caderno ortografia 60 folhas - Canarinho  
• 01 Tesoura sem ponta  
• 01 régua	de 30 cm milimetrada 
• 01 Estojo Completo – (06 lápis pretos n.º 2, lápis de cor -24 unidades 
• 01 borracha e um apontador com reservatório 
• 02 revistas de cruzadinha infantil nível fácil  
• 01 cola bastão 
• 02 pastas cartão duplex com grampo plástico 
• 01 minidicionário da Língua Portuguesa (Nova ortografia, Aurélio 

ilustrado – Edição Positivo) 
Língua Portuguesa

 

•  OLIVIERA, Cicero de; SILVA, Elizabeth Gavioli de Oliveira; 
ABROMOVICK, Márcia Cristina; Aprender Juntos BNCC		Edição	-	
2019.	Editora SM – 3° ano do Ensino Fundamental I. 

História • FUNARI, Raquel dos Santos e LUNGOV, Mônica;  Aprender Juntos 
BNCC.  Edição - 2019. Editora SM – 3° ano do Ensino Fundamental I. 

Inglês • MELO, Luciana; Learning Together, English BNCC.   Edição - 2019. 



	

	

	

Editora SM , São Paulo – 3° ano do Ensino Fundamental I. 
Geografia • SILVA, Leda Leonardo da; Aprender Juntos BNCC.   Edição - 2019. 

Editora SM – 3° ano do Ensino Fundamental I. 
Ciências • Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por Edições 

SM; Aprender Juntos BNCC. Edição - 2019 – 3° ano do Ensino 
Fundamental I. 

Matemática • TABOADA, Roberta e LEITE, Ângela; Aprender Juntos BNCC.   
Edição - 2019. Editora SM – 3° ano do Ensino Fundamental I. 

Artes  
MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA SALA DE ARTE: 
(Favor identifica-los com o nome da criança) 
 

• 01 tela para pintura em algodão (artística) 30x40 
• 01 pincel cabo amarelo, cerdas duras, - n°. 10 ou 12 Tigre ou Condor 
• 06 potes de tinta de PVA (37 ml cada) cores diferentes 
• 01 avental tipo PVC (Sugestão 64CMX44CM) 
• 01 pote de tinta guache cor vermelho (250ml) marca ACRILEX 
• 01 pacote com 50 folhas de papel sulfite branco/tamanho A3 

(gramatura 60Kg)  
• 01 pacote de argila cinza  
• 01 caneta hidrográfica cor preta (4,0mm 850) Junior Pilot BT - (ponta 

grossa) 
• 01 pote de cola branca - 90gr   
• 01 pacote de papel kraft tamanho A4 
• 01 frasco de tinta dimensional cor preto 

 
Outros • 01 flauta doce barroca (PARA EDUCANDOS NOVATOS) 

• 01 caderno espiral pequeno de música - 48 folhas 
 

 


