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LISTA  DE  MATERIAL:  3º ano do Ensino Fundamental - 2020 
 

 5 cadernos grandes de 96 folhas, capa dura,sem espiral  (NÃO será permitido o uso de caderno universitário); 

 3 cadernos de 50 folhas, capa dura, sem espiral (NÃO será permitido o uso de caderno universitário); 

     2 blocos pequenos com linhas; 

 200 folhas de desenho; 

 2 lápis pretos de escrever,  canetinha hidrocor; 

 2 borrachas brancas macias; 

 1 apontador,  1 régua 30 cm; 

 1 caixa de lápis coloridos. 1 tesoura sem ponta; 

 2 colas bastão (grandes); 

 1 pasta com elástico; 

 1 dicionário (Sugestão: Minidicionário contemporâneo da Língua Portuguesa – Caldas Aulete); 

 1 pasta com plástico para Artes; 

 caneta de mapa (ponta fina) preta; 

 sombrinha ou guarda-chuva para deixar na sala (com identificação). 

 

Artes:   1 pacote de folhas color set, 1 kit de cola colorida, 2 canetas de mapa na cor preta  (ponta fina); 
1 pincel nº 14 ou 16,  1 cola líquida pequena. 
 

Língua Portuguesa: Porta Aberta – para o mundo – Ed. FTD 
 

Livros de Leitura: 
1º bimestre: O livro será adquirido na escola 
2º bimestre: O livro será adquirido na escola  
3º bimestre – O mestre dos guarda-chuvas – Elaine Pasquali Cavion – Ed. Paulus 
4º bimestre: Escola de princesas recatadas – Eliandro Rocha – Ed. Callis 
 

Ciências: Buriti Plus Ciências– 3º ano – Ed. Moderna – 1ª edição – (de acordo com a BNCC) 
 

História e Geografia: apostila será adquirido na escola. 
 

Oficina de Língua Espanhola: Nuevo Bienvenidos – Español para niños y niñas  3 – Edição nova (capa roxa)                        
Autores: Gladys Salinas Carvajal / Enrique Martin – FTD    
                                                       

Oficina de Língua Inglesa: ORBIT 3 – Izaura Valverde (editora responsável) – Editora Richmond (Moderna)  
1ª edição – São Paulo: 2017.  * O CD que acompanha o livro pode ser retirado e não precisa ser enviado à escola. 
1 caderno pequeno de capa dura, 50 folhas.  
 
Todo o material deverá vir com identificação do aluno. Somente será permitido o uso de corretivo em forma de caneta.                                                                                 
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