
 

 

Ensino Fundamental – 3º Ano 

Material Escolar – 2023 

 

• 02 pastas catálogo (capa translúcida) – tamanho A4 com 40 plásticos 

em cada (para trabalhos de aula) 

• 01 pasta de elástico com abas (para Língua Inglesa) 

• 01 CADERNO CRIATIVO com pauta, tamanho A4, gramatura 60, espiral, 

96 folhas, capa translúcida. 

• 01 pasta catálogo tamanho A4 com 20 saquinhos plásticos (para Música) 

• 02 gibis novos / 01 gibi em língua inglesa 

• 02 passatempos adequados à faixa etária 

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

• 01 estojo de giz de cera tons de pele 

• 01 estojo de hidrocor fina (com 12 cores) 

• 01 estojo com 12 cores de tinta guache 15ml 

• 01 pincel tamanho 10 

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

• 02 colas bastão 

• 01 flauta Yamaha germânica (identificada) não pode ser a barroca 

• 02 réguas plásticas de 30 cm rígidas  

• 01 tesoura com ponta arredondada  

• 01 apontador pequeno com depósito 

• 02 borrachas  

• 03 lápis grafite nº 2  

• 01 lapiseira 2,0 grafite 2B macio      

• 02 marcadores de texto de cores diferentes  

• 01 caneta para tecido colorida 

• 01 dicionário - sugestão: Pequeno Dicionário Houaiss, edição atualizada 

(para ser utilizado durante todo o Ensino Fundamental)  



• 01 caderno pequeno, capa dura, 96 folhas (Língua Inglesa) 

 

Observações sobre os materiais: 

•  Fazer a reposição sempre que necessário. 

•  Identificá-los com o nome do aluno. 

• Os saquinhos plásticos devem ser numerados frente e verso a partir do 

segundo saquinho. 

 

Livros didáticos:   

 

• Livro de Inglês: English Experience 3A e 3B. São Paulo: Richmond 
(Moderna), 2020. 
 

• Livro de Matemática + Caderno de Atividades: Projeto Presente 
Matemática - 3º ano. São Paulo: Moderna, 5ª edição. 

 

Livros de Projetos Literários:  

  

• Felpo Filva de Eva Furnari  (Ed Moderna) 

• Rubens, o Semeador de Ruth Rocha (Ed. Salamandra) 

• Sofia e Otto conhecendo Porto Alegre de Pedro Leite (Editora PGL) 

      Para este último livro: 

     - loja virtual (www.sofiaeotto.com.br/loja)  

     - lista dos pontos de venda: www.sofiaeotto.com.br/ondecomprar 

 

Observações:  

• Aguardar circular para aquisição dos livros.  

• Os livros de literatura para o Rodízio serão solicitados durante o ano 
letivo. 

http://www.sofiaeotto.com.br/loja
http://www.sofiaeotto.com.br/ondecomprar

