LISTA DE MATERIAL
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2019
1) Materiais para estarem na mochila diariamente
- 1 caderno de 96 folhas, grande (cuidar para não ter folhas destacáveis - picotes);
- 1 caderno quadriculado grande (7mm x 7mm);
- 1 estojo com 3 lápis de escrever (não lapiseira), borracha e apontador;
- 1 caneta marca texto;
- 1 tesoura laser (sem ponta);
- 1 estojo de canetas hidrocor;
- 1 caixa de lápis de cor grande;
- 1 tubo de cola líquida;
- 1 cola bastão;
- 1 pasta simples com elástico;
- 1 régua de 30 cm.
2) Materiais do aluno que ficarão na sala de aula
- 1 caixa plástica, identificada, com tampa, tamanho A4 contendo:
- 1 pano para limpar o pincel;
- 1 caixa de tinta tempera com 12 cores;
- 1 pincel chato nº 10;
- 1 pincel chato nº 14;
- 1 caixa de cola colorida (6 cores);
- 1 pasta grampo plástico cristal (transparente).
Observação: É importante que os materiais acima já venham dentro da caixa.
- Dentro de uma sacola plástica identificada:
- 1 bloco de folhas A3 ou 20 folhas;
- 1 pacote de papel colorset;
- 4 folhas de EVA, tamanho A4;
- 1 jogo pedagógico (alfabetização, números e operações, memória, quebra-cabeça
ou raciocínio lógico);
- 1 gibi (Turma da Monica ou Disney);
- 1 pacote de folha de desenho.
3) Material para Música
- 1 caderno pequeno (48 folhas), que será utilizado até o 4º ano.
4) Material para Inglês
- 1 caderno pequeno (48 folhas).
5) Livros do Projeto Aluno-leitor
Durante o ano letivo, realizaremos a leitura e a compra de 2 livros de literatura
infantil, que serão informados durante o ano.

Importante:
 Todos os materiais do aluno devem estar devidamente identificados com nome e
ano.
 Ao adquirir os materiais, sugerimos que procurem observar:
 O peso da mochila.
 A data de validade dos materiais.
 Materiais leves e simples que não distraiam a atenção.
 É importante que a criança goste de seu material, mas ele não precisa
ser de “marca”.
 Não trazer material adicional e que pese na mochila, bem como objetos
de valor.

Livros Didáticos do 3º Ano do Ensino Fundamental para 2019
 Matemática
Livro: Ligamundo
Autor(a): Eliane Reame
Editora: Saraiva
CL800645
 Língua Inglesa
Livro: Super Stars – Student book
Volume 3
Autor: Patrick Jackson
Editora: Oxford

Sugestões:
 Dicionário da Língua Portuguesa com a Nova Ortografia
 Dicionário Didático Básico da Língua Portuguesa - Ensino Fundamental 1 –
Editora SM

