
 

 

  

LISTA DE MATERIAIS – 3º ANO – INTEGRAL 

 

Avisos importantes: 

1) Prezar pela simplicidade dos materiais.   

2) Comprar apenas o solicitado, evitando excessos.   

3) Evitar a compra de materiais de personagens, que são mais caros e não trazem qualquer 

benefício ao processo educativo das crianças.   

4) Respeitar as medidas, quantidades e cores indicadas para os materiais, pois tais indicações 

têm motivação pedagógica. O mesmo vale para o número de folhas dos cadernos.   

5) Durante o ano serão solicitados materiais de uso permanente para reposição, conforme a 

necessidade, e outros materiais que possam ser necessários.  

6) Identificar todo o material escolar e peças do uniforme com nome completo. Os cadernos 

deverão ser etiquetados do lado de fora.  

7) A agenda anual será entregue no início do ano letivo.  

8) Na modalidade presencial, indicamos que, na medida do possível, a criança utilize mala de 

rodinhas, pois com o uso dos livros didáticos podemos ter mais peso na mochila.  

9) Todo o material que o estudante tenha em casa, em boas condições de uso, poderá ser 

reaproveitado.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA   

Utilizaremos, no 1º trimestre de 2021, a parte 2 do livro Faça Língua Portuguesa do 2º ano 

2020 – atenção não comprar esse material, trata-se de uma reutilização. O material didático 

para os 2º e 3º trimestres será produzido internamente.  

1 Dicionário de Língua Portuguesa – Títulos sugeridos:   

• Minidicionário Silveira Bueno – Português – revisado conforme acordo ortográfico – 

Editora FTD;   

• Dicionário GLOBAL Escolar – Silveira Bueno de Língua Portuguesa – revisado conforme 

novo acordo ortográfico – Editora Global;  

• Mini Aurélio Dicionário da Língua Portuguesa – com reforma ortográfica – Autor: 

FERREIRA, AURELIO BUARQUE DE HOLANDA. Editora Positivo.   

1 Caderno brochura vermelho universitário – 48 folhas, com margem e capa dura.  

 

 



 

 

 

 

 

LIVROS DE LITERATURA:   

 

Felpo Filva – Eva Furnari – Editora Moderna. ISBN: 851605182X   

 

  

 

Chapeuzinhos Coloridos – José Roberto Torero, Marcus Aurelius Pimenta e Marilia Pirillo 

Editora: Companhia das Letrinhas. ISBN: 9788574067315 

   

 

MATEMÁTICA   

O livro didático de Matemática será vendido por intermédio do Colégio no início do ano.  

1 Caderno brochura universitário (quadriculado 7mm X 7mm) - 96 folhas no máximo (COM 

MARGEM), capa dura; (Atenção: respeitar o tamanho dos quadradinhos).   

Material dourado em EVA (devido a ser leve) contendo, no mínimo: 40 peças representando as 

unidades, 20 peças representando as dezenas e 10 peças representando as centenas. 

Providenciar uma sacolinha para esse material.   

 

CIÊNCIAS 

1 Caderno verde brochura universitário – 48 folhas, com margem e capa dura.    

 

ENSINO RELIGIOSO   

1 Caderno amarelo brochura universitário – 48 folhas, com margem e capa dura.   

 

GEOGRAFIA 

1 Caderno azul brochura universitário – 48 folhas, com margem e capa dura.  

 

HISTÓRIA   

Será vendida uma apostila – produzida internamente, no início do ano.   

1 Caderno laranja brochura universitário – 48 folhas, com margem e capa dura.  

Obs. Pode ser encapado na cor laranja – sem estampas.  



 

 

 

INGLÊS 

Todos os materiais serão entregues para o(a) estudante no início de cada semestre letivo. 

 

  DIVERSOS   

1 Caderno pequeno pautado para o Clube do Livro; 

1 Cópia autenticada da certidão de nascimento ou RG da criança;  

1 Pasta plástica com elástico, ofício fina 235mm x 350 mm;   

Estojo escolar triplo, de preferência;   

8 Lápis pretos nº 2;   

3 Gibis – não enviar Turma da Mônica Jovem;   

2 Revistas “Passatempo” ou Palavras Cruzadas Infantis;   

1 Tesoura escolar sem ponta – (gravar nome);   

1 Tubo de cola branca 90g (líquida);   

2 Tubos de cola bastão 40g cada;   

2 Borrachas brancas macias;   

2 Réguas plásticas – 15 cm e 30 cm;   

1 Apontador com depósito;   

1 Caixa de lápis de cor;   

1 Bloco creative paper (32 folhas duras, formato 325mmx235mm, 120g, 8 cores);   

1 Bloco pautado com MARGEM – universitário (refil para fichário);   

1 Jogo de canetas hidrocor;   

3 Canetas marca-texto de cores diferentes;  

1 Camiseta grande (adulto - GG) para aula de Arte.  

 

MATERIAIS ESPECÍFICOS DO INTEGRAL – SÓ SERÃO NECESSÁRIOS NA MODALIDADE 

PRESENCIAL 

1 Caderno de desenho grande simples – 96 folhas;  

1 Tubo de cola glitter; 

1 Tubo de cola colorida;  

2 Livros de literatura para a biblioteca de sala;  

1 Pedaço de tecido (1mX1m – liso ou estampado);  

2 Potes grandes de massa de modelar (500g); 



 

 

3 Brinquedinhos para a massinha – USO COLETIVO (exemplos: rolo, forminhas, espremedores, 

faquinha, tesoura... – de plástico);  

1 Revista para recorte;  

1 kit minimercado (simples);  

1 Jogo adequado para a faixa etária (Uno, Trunfo, Dominó, Quebra-cabeça, Dama, Trilha, Cara 

a cara, Pega Varetas, Ludo, Resta um, Jogo da memória, Torre de equilíbrio, Banco Imobiliário, 

Imagem e Ação, Jogo Embolada, Can Can, Responda se puder e Memória); 

1 adereço de festa (ex.: chapéu, óculos, marabu...);  

1 Chinelo (identificado com nome completo);  

1 Toalha de lavabo para higiene (identificada com nome completo);  

1 Escova de dentes (identificada com nome completo);  

1 Creme dental sem flúor (identificado com nome completo);  

1 Almofada pequena com fronha (identificada com nome completo);  

1 Garrafinha (identificada com nome completo). 


