
 

 

  

LISTA DE MATERIAIS 2022  

3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL- 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) 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   

• Livro: Escrever bem com gramática. 3º Ano. 6ª edição 2016. Autora: Laiz Barbosa de Carvalho. Editora 

Saraiva. ISBN 978-85-472-1331-2   

• 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;   

• 01 caderno brochura VERMELHO universitário - 48 folhas no máximo (com margem);   

 

 

 

 



 

 

 

Livros de literatura:   

 

1. Felpo Filva – Eva Furnari – Editora Moderna. ISBN:  978-8516051822 

 

2. Chapeuzinhos coloridos - José Roberto Torero, Marcus Aurelius Pimenta e Marilia Pirillo  - Editora: 

Companhia das Letrinhas. 

 ISBN: 978-8574067315 

 

 

MATEMÁTICA   

• Livro de Matemática: Ligamundo. 3º ano. 1ª edição 2018. Autora: Eliane Reame. Editora Saraiva. 

ISBN 978-85-472-3465-2  

• 01 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 

• Livro – Buriti Plus – Ciências – 3º ano – Vários autores. 1ª edição. Autor: Edições Educativas da 

Editora Moderna. ISBN: 9788516112899  

Este material pode ser comprado on-line, caso a família deseje. Para isso basta usar o código PIN: 

EOY68E   e acessar a loja on-line:  

https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia 

01 caderno VERDE brochura universitário - 48 folhas (com margem) – capa dura.   

 

https://www.amazon.com.br/Jos%C3%A9-Roberto-Torero/e/B001JY4L9M/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marcus+Aurelius+Pimenta&text=Marcus+Aurelius+Pimenta&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Marilia+Pirillo&text=Marilia+Pirillo&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia


 

 

 

ENSINO RELIGIOSO   

• 01 caderno AMARELO brochura universitário - 48 folhas (com margem) – capa dura.  

 

GEOGRAFIA   

• 01 caderno AZUL brochura universitário – 48 folhas (com margem) – capa dura.   

 

HISTÓRIA   

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

• 01 caderno LARANJA brochura universitário - 48 folhas (com margem) - capa dura; (Obs. Pode ser 

encapado na cor laranja – sem estampas)  

 

INGLÊS 

• LIVRO: KIDS' WEB 3 - 3RD EDITION.  Editora Richmond. ISBN 9788516119539 

Este material pode ser comprado on-line, caso a família deseje. Para isso basta usar o código PIN: 

EOY68E   e acessar a loja on-line:  

https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia 

01 caderno ROXO brochura universitário - 48 folhas (com margem) - capa dura; (Obs. Pode ser encapado 

na cor roxa – sem estampas)  

   

 DIVERSOS   

• 01 cópia autenticada da certidão de nascimento ou RG da criança;  

• 01 pasta plástica com elástico, ofício fina 235 mm x 350 mm;   

• 01 caderno de desenho grande simples – 96 folhas;  

• 1 Caderno pequeno pautado para o Clube do Livro – 46 folhas; 

• . Estojo escolar triplo, de preferência;   

• 08 lápis pretos nº 2;   

• 03 gibis – não enviar Turma da Mônica Jovem;   

• 02 revistas “Passatempo” ou Palavras Cruzadas Infantis;   

• 01 tesoura escolar sem ponta (gravar nome);   

• 01 tubo de cola branca 35g (líquida);   

• 02 tubos de cola bastão – 40g cada;   

• 02 borrachas brancas macias;   

• 2 réguas plásticas – 15 cm e 30 cm;   

https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia


 

 

• 1 apontador com depósito;   

• 01 caixa de lápis de cor;   

• 01 bloco creative paper (32 folhas duras, formato 325mmx235mm, 120g, 8 cores);   

• 01 Bloco pautado com MARGEM – universitário (refil para fichário).   

• 01 jogo de canetas hidrocor;   

• 03 canetas marca-texto de cores diferentes;  

• 01 camiseta grande (adulto - GG) para aula de Arte. 

 

 MATERIAIS ESPECÍFICOS DO INTEGRAL   

• 01 tubo de cola glitter;  

• 01 tubo de cola colorida;  

• 02 livros de literatura para a biblioteca de sala - ao final da lista colocamos sugestões de títulos;  

• 01 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;  

• 01 kit minimercado (simples);  

• 01 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, Ludo, 

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

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

• 01 chinelo (identificado com nome completo);  

• 01 toalha de lavabo para higiene - (identificada com nome completo);  

• 01 escova de dentes - (identificada com nome completo);  

• 01 creme dental sem flúor (identificado com nome completo);  

• 01 almofada pequena com fronha (identificada com nome completo);  

• 01 garrafinha (identificada com nome completo). 

 

SUGESTÕES DE LIVROS – 3º ANO  

19 poemas desengonçados (Ricardo Azevedo) 

A ararinha do bico torto (Walcyr Carrasco) 

A Caligrafia de Dona Sofia (André Neves) 

A fada que tinha ideias (Fernanda Lopes de Almeida) 



 

 

A formiga Aurélia e outros jeitos de ver o mundo (Regina Machado)  

A Operação do Tio Onofre (Tatiana Belinky) 

Adivinhe se puder (Eva Furnari) 

Almanaque Ruth Rocha (Ruth Rocha) 

Andira (Raquel de Queiroz) 

As aventuras Do Pirata Zulmiro (Autores Paranaenses) 

Assim Assado (Eva Furnari) 

Branca de neve e as sete versões - José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta 

Caçador de palavras (Lalau e Laurabeatriz) 

Chapeuzinho Amarelo (Chico Buarque) 

Como se fosse dinheiro (Ruth Rocha) 

Curitiba de A a Z – Alexandre Barros Neves  

Daniel no mundo do silêncio (Walcyr Carrasco) 

Diversidade. Tatiana Belinky 

Faz muito tempo (Ruth Rocha) 

Felpo Filva (Eva Furnari) 

Histórias de bobos, bocós, burraldos e paspalhões - Ricardo Azevedo 

Laís, a fofinha (Walcyr Carrasco) 

Malala a menina que queria ir para a escola (Adriana Carranca) 

Marcelo, marmelo, martelo (Ruth Rocha) 

Matilda (Roald Dahl) 

Meus dois pais (Walcyr Carrasco) 

Minhas memórias de Lobato (Luciana Sandroni) 

Nina na Mata Atlântica (Nina Nazario) 

Nuno descobre o Brasil - José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta 

O castelo das sete portas - Marcos Meier 

O circo da lua (Eva Furnari) 

O fantástico mistério de Feiurinha (Pedro Bandeira)  

O Jardim Secreto (Frances Hodgson Burnett) 

O livro das fadas (Betty Bib) 

O menino do dedo verde (Maurice Druon) 

O menino mágico (Raquel de Queiroz) 

O presente mais importante de todos. David Conway 

O Reizinho Mandão (Ruth Rocha) 

Operação Risoto (Eva Furnari) 



 

 

Os classificados poéticos (Roseana Murray) 

Os problemas da família Gorgonzola - Eva Furnari 

Ou isto ou aquilo (Cecília Meireles) 

Pandolfo Bereba (Eva Furnari) 

Pipi Meialonga (Astrid Lindgren) 

Pituxa, a viralata (Walcyr Carrasco) 

Problemas Boborildos (Eva Furnari) 

Quando nasce um monstro – Sean Taylor e Nick Sharratt 

Raul da ferrugem azul (Ana Maria Machado) 

Sete histórias para contar - Adriana Falcão 

Tem um cabelo na minha terra! Gary Larson 

Um garoto chamado Rorberto (Gabriel O Pensador) 

 

 

 


