
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 
Ano letivo: 2021 – Série: 3º ANO 

 
OBSERVAÇÕES: 

• INÍCIO DAS AULAS: 25/01/2021. 
• MANDAR OS PAPÉIS ABERTOS OU EM UM SÓ PACOTE. 
• OUTROS MATERIAIS PODERÃO SER PEDIDOS NO DECORRER DO ANO. 
• COLOCAR O NOME DO ALUNO NO MATERIAL (PESSOAL) 

 
ESCRITA / DESENHO / PINTURA 
6 lápis preto n°2 
1 caneta marca texto (amarelo) 
1 caixa de lápis de cor com 24 cores Sugestão: Bic ou 
Faber 
1 apontador plástico com depósito 
2 borrachas brancas – macias 
1 tesoura sem ponta (com nome do aluno gravado) 
1 régua 30 cm (flexível com o nome do aluno) 
1 tubo de cola branca (90g) 
1 caneta esferográfica azul e 1 preta 
Obs.: trazer os materiais acima dentro do estojo (com 
nome). 
CADERNOS 
2 cadernos espiral capa dura com 96 folhas (Pode ser 
usado do ano anterior) 
1 caderno pequeno - Brochurão – 48 folhas (Pode ser 
usado do ano anterior) 
 PAPÉIS 
100 folhas de papel sulfite A4 branco 
1 folha de cartolina( preta) 
1 placa de E.V.A  (preta) 

1 placa de E.V.A (marrom) 
1 pacote de papel filipinho (cards) 
1 pacote de papel filipinho (lumi) 
1 folha de papel crepom (preto) 
1 folha de papel paraná (fino) 
1 bloco de papel canson A4 – branco 
1 folha de papel da seda (branco) 
1 folha de papel cartão (preto) 
INGLÊS 
1 caderno brochurão 48 folhas (pode ser do ano 
anterior) 
ARTES 
*1 caneca grande de cerâmica branca lisa (p/ dia dos 
pais)- Somente para alunos novos 
*1 prato de refeição raso branco liso de cerâmica (p/ 
dia das mães)- Somente para alunos novos 
1  fita crepe  (larga) 
1 fita adesiva transparente 
1 tubo de cola Cascorez (rótulo azul) de 500ml 
 
* Materiais que serão utilizados em projetos 
interdisciplinares 

 
LIVROS PARADIDÁTICOS 

Problemas Bobolrildos 
Autora: Eva Furnari 
Editora: Moderna 
 
 “Os bichos que tive” (memórias zoológicas) 
Autora: Sylvia Orthof 
Editora: Salamandra 
Um cantinho só pra mimAutor(a): Ruth Rocha / 
Ziraldo 
Editora: Melhoramentos 
 
Fábulas de Esopo 
Autor(a): Ruth Rocha 
Editora: Salamandra 
 
Por Enquanto Eu Sou Pequeno 
Autor: Pedro Bandeira 

Editora: Moderna 
 
1 mini dicionário – Aurélio (revisado conforme 
acordo ortográfico) 
 
NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR O NOME. 


