
 
 

 
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2019 
3º Ano - Ensino Fundamental I 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
  

Dia 18/01 - das 14h às 16h - Divulgação das listas e acolhimento aos alunos (Nesse dia não haverá horário                    
para lanche e não será necessário trazer material); 
Dia 21/01 - Início das aulas. Horário: 12h40 às 17h25.  
 

REUNIÃO DE PAIS: 26 de janeiro, sábado, das 8h às 10h30. 
 

Cronograma para entrega de materiais: 
21/01 - Entrega dos materiais de Língua Portuguesa e material de uso constante; 
22/01 - Entrega dos materiais de Educação Religiosa, Matemática e Arte; 
23/01 - Entrega dos materiais de Geografia, Ciências, Música e Inglês.  

 

Aguardar a 1ª aula de Arte para trazer o material solicitado. 
 

ORIENTAÇÕES 
 

Todo o material deve ser etiquetado com o nome e a série do aluno, em local bem visível; 
Todo material do ano anterior, que estiver em bom estado, poderá ser aproveitado; 
Os alunos usarão agenda fornecida pela escola, que será entregue nas primeiras semanas. 
 

NO INÍCIO DO ANO LETIVO, ENVIAREMOS O VALOR REFERENTE AO MATERIAL RATEADO. 
 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 
● Livro: Português Linguagens 3ºano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães – 6ª               

edição reformulada (obrigatoriamente capa verde e amarela e em espiral) - Atual Editora - plürall  
(ISBN 978-8557690400); 

● Livro Literário: A fabulosa máquina de amigos - Autor: Nick Bland (tradução: Gilda de Aquino) - 1ª edição.                  
Brinque - Book (ISBN 9788574125770). 

  
MATEMÁTICA 
● Livro: Projeto Presente Matemática 3 - Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani – 
4ª edição reformulada (obrigatoriamente de capa rosa) – Editora Moderna (ISBN 9788516097615).            
Acompanha envelope de material complementar. 

O Caderno de Atividades NÃO deverá ser comprado. 
 
GEOGRAFIA 

● Livro: Projeto Ápis Geografia 3°ano – Autora: Maria Elena Simielli. 3ª edição (obrigatoriamente de capa               
laranja) - Editora Ática - plürall. Acompanha cadernos complementares (ISBN 9788508184903). 

  

CIÊNCIAS 
● Livro: Projeto Ápis Ciências 3º ano - Autor: Rogério G. Nigro – 3ª edição (obrigatoriamente de capa                 

verde) - Editora Ática - plürall. Acompanha cadernos complementares (ISBN 9788508185009). 
 

 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

● Livro: Semear Juntos 3 – Autores: Mar Sánchez Sánchez, Hortensia Muñoz Castellanos - 1ª edição -                
Editora SM (ISBN 9788541818209).  
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 INGLÊS 

● Livro: American KID’S BOX Level 2, Student’s book UPDATED 2ª EDIÇÃO. Autores: Caroline Nixon &               
Michael Tomlinson. Editora Cambridge (ISBN 9781316627518); 

● Livro: American KID’S BOX Level 2, Workbook UPDATED 2ª EDIÇÃO. Autores: Caroline Nixon &              
Michael Tomlinson. Editora Cambridge (ISBN 9781316627174). 

  
OBSERVAÇÃO: O livro adotado em 2018 para as turmas do 2º ano está na escola e ainda será usado no início                     
do ano em 2019. 

 
ARTE 
1 caneta permanente preta; 
1 camiseta usada (será utilizada como avental para as aulas de Arte, por isso deverá ter um tamanho maior                   
que o normalmente usado pelo aluno); 
1 toalha plástica que será usada para forrar a mesa durante as aulas (obrigatoriamente tamanho 45X60cm).  
 
MÚSICA 
01 flauta doce soprano - Yamaha Germânica (manter a marca da flauta solicitada é de extrema importância                 
para a qualidade do som e a afinação – NÃO adquirir a flauta barroca); 
01 pasta catálogo - com 20 plásticos, etiquetada como “Música” (sugestão: Clear Book Yes BD). 
  

OBSERVAÇÃO: A flauta Yamaha Germânica e a pasta poderão ser as mesmas do ano anterior. 
  

MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS EM BANCA DE JORNAL 
02 revistas de Passatempo, do tipo “Picolé” (diferentes e próprias para a idade); 
04 gibis novos ou usados (em bom estado para biblioteca de classe). 

  

MATERIAIS DE USO CONSTANTE - todo o material deve ter o nome do aluno, marcado individualmente:  
01 caderno universitário, capa dura, espiral, 96 folhas;  
01 caixa de lápis de cor com 12 cores (também será usada nas aulas de Arte); 
01 estojo de canetinha hidrocor com 12 cores (também será usado nas aulas de Arte); 
01 caixa de giz de cera curto; 
02 caixas de massa de modelar 12 cores; 
01 pote pequeno para guardar a massa de modelar (pode ser o mesmo utilizado no 2° ano. O pote deve ter                     
boa vedação); 
01 Dicionário pequeno com a nova ortografia. (sugestão: Mini Dicionário da Língua Portuguesa – Silveira               
Bueno – FTD – ISBN 9788532262806); 
01 pasta catálogo, com 10 plásticos, com uma etiqueta branca (tamanho: 8cm X 3cm) colada em cada plástico                  
(sugestão: Clear Book Yes BD); 
05 sacos plástico grossos - tamanho ofício. 
  

ESTOJO CONTENDO - todo o material deve ter o nome do aluno, marcado individualmente: 
02 lápis grafite; 
01 régua acrílica de 15 cm – sem desenhos; 
01 borracha macia; 
01 apontador com depósito; 
01 caneta marca-texto (sugestão: cor amarela); 
01 cola bastão de 40g (também será usada nas aulas de Arte -Sugestão: Pritt); 
01 cola líquida de 90g (também será usada nas aulas de Arte); 
01 tesoura sem ponta com nome gravado. 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: A família deverá ficar atenta à organização e reposição do material de uso constante do estojo,                 
principalmente colas, lápis e borracha.  
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