
 
 
 

 

Lista de Materiais 2018 - 3° Ano - Ensino Fundamental I 

01/02- Entrega de materiais e reunião com a professora regente: 

 Das 8 horas às 9 horas - ALUNOS MATRICULADOS MATUTINO 

 Das 13h30 às 14h30 - ALUNOS MATRICULADOS VESPERTINO 
 

Quantidades Materiais 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS  
1º bimestre – Título: O dinossauro que fazia au-au 
Autor: Pedro Bandeira – Editora Moderna 
 
2º bimestre – Escolher um dos títulos abaixo:  
A pequena grande viagem 
O menino que tinha quase tudo 
A invasão dos abelhudos 
Autor: Rogério Borges – Editora do Brasil 
 
3º bimestre – Escolher um dos títulos abaixo:  
Título: Lolo Barnabé 
Autora: Eva Furnari – Editora Moderna 
Título: Do campo à mesa – O caminho dos alimentos 
Autora: Teddy Chu – Editora Moderna 
 
4º bimestre – Título: A montanha encantada 
Autora: Maria José Dupré – Editora Ática  

Os livros citados acima poderão ser comprados/adquiridos, no bimestre solicitado. 

 

 1 kit - Língua Inglesa: Livro didático de Inglês e Workbook (Versão Americana) –  
Editor Cengage - National Geographic Learning – 1ª edição 

(Código 9781305077430) Explore Our World 2 - Student Book 

(Código 9781305089853) Explore Our World 2 - Workbook + Audio CD 

 Livro Paradidático – Língua Inglesa – Our World 1 - Reader 9: Too Many Animals. Sofia Feldman.  

(Código: 9781133730422 )  Código atualizado em 21/11/2017 

01 Minidicionário da Língua Portuguesa (atualizado com o novo acordo ortográfico) 

 

Cadernos grandes (brochura, capa dura – 96 folhas): 
- 1 vermelho (Língua Portuguesa) 
- 1 grande (espiral) com quadriculados tamanho médio (matemática) – 96 folhas 
- 1 capa livre (inglês) 
- 1 verde (ciências) 
- 1 capa azul (história)  
- 1 capa amarela (geografia) 
- 1 caderno de cartografia de “meia pauta”  (arte) - poderá ser utilizado o mesmo do ano anterior 
- 1 caderno de caligrafia – 48 folhas 

01 Durex colorido 

01 Pasta polionda com elástico – tamanho oficio 1 cm 

01 Tesoura com ponta arredondada (gravar o nome) 

02 Tubos de cola líquida – 90g 

02 Tubos de cola bastão  

01 Apontador com depósito  

03 Borrachas macias  

01 Estojo de lona, tecido ou plástico.  

01 Caixa de lápis de cor com 24 cores  

01 Caixa de giz de cera  

04 Lápis grafite  

01 Régua de 30 cm transparente  

01 Flauta Soprano Germânica e 01 Flanela para limpá-la  

02 Revistas para recortes  

02 Gibis novos  

02 Canetas -  marca texto (cores diferentes) 

03 Metros de elástico roliço 3 MM 

01 Pincel chato – n°10 

10 Sacos plásticos  tamanho A4 

01 Fita crepe – 19 mm x 50m (marrom) 

01 Minidicionário de português/inglês  
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 Estes materiais, se adquiridos na Livraria Campus, serão retirados pela escola de acordo com a necessidade dos 

alunos.  

 No caso de aquisição em outras livrarias, os mesmos deverão ser entregues também, no dia 01/02/2018. 

 

 IMPORTANTE: 

 Todos os materiais devem estar identificados com o nome do (a) aluno (a) de forma legível, inclusive os lápis de cor. 

 A agenda é padronizada e será entregue junto com o material apostilado. Não será permitido o uso de outras agendas. 

 Uniforme completo: É obrigatório, a partir do primeiro dia letivo. 

 Horários:  

7h30 às 12h - período matutino – uma vez por semana, os alunos sairão às 12h25. 

13h15 às 17h30 – período vespertino – uma vez por semana, os alunos sairão às 18h20. 

 Início das aulas: 05 de fevereiro de 2018, segunda-feira. 

 
 

Quantidades Materiais 

03 Cartolinas  

02 Potes de tinta guache – 250 ml  

04 Folhas de E.V. A. (sendo 2 personalizadas  + 1 com glitter + 1 liso) 

02 Pacotes de papel colorido A4 – Tipo criative-filipinho 

01 Pacote de papel Verge A4  

01 Folha de papel dobradura  

03 Metros de contact transparente 

02 Rolos de papel crepom  


