
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

• 02 pastas espiral ou catálogo (capa translúcida) - tamanho A4 com 40 plásticos em cada 

(para trabalhos de aula) 

• 01 caderno grande brochura capa dura (96 folhas)

• 01 pasta catálogo tamanho A4 com 10 saquinhos plásticos (para Música)

• 01 pasta de plástico com 4 abas, elástico e profundidade de 2cm (para Inglês) 

• 01 caderno de desenho espiral tamanho A4 (para Inglês)

• 02 gibis novos 

• 03 passatempos de “Cruzadinhas” (sugestão: Picolé)

• 01 estojo de giz de cera retrátil (com 12 cores) 

• 01 estojo de lápis de cor (com 12 cores)

• 01 estojo de hidrocor fina (com 12 cores)

• 02 colas (1 em bastão e 1 tubo de 90 gramas) 

• 01 flauta Yamaha germânica (identificada)

• 01 régua plástica de 30 cm 

• 01 tesoura com ponta arredondada

• 01 apontador pequeno com depósito 

• 01 borracha 

• 03 lápis pretos nº 2

• 02 marcadores de texto de cores diferentes 

• 01 dicionário – sugestão: Pequeno Dicionário Houaiss, edição atualizada (para ser utilizado 

durante todo o Ensino Fundamental)

• 01 livro de Inglês (KIDS WEB 3 - Editora Richmond - Moderna) 
• 01 Livro didático + caderno de atividades Projeto Buriti: Matemática, 3º ano.  4ª ed. São 
Paulo: Editora Moderna, 2017.
• 01 kit do MENTEINOVADORA 2.0 digital (aguardar informações para aquisição no início 
do ano letivo, pois haverá modificações no formato e será apenas digital)

 • Livro: Felpo Filva. (FURNARI, Eva - São Paulo: Moderna) 

OBSERVAÇÕES: 

 • O material individual deverá ser reposto conforme for terminando.

 • Solicitamos que todos os materiais sejam identificados.

 • Os demais livros de literatura infantil serão solicitados no início do ano letivo.

• Os saquinhos plásticos das pastas devem ser numerados, frente e verso, a partir do 2º 

saquinho.
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