
 

 

 ENSINO FUNDAMENTAL I - 2020 

LISTA DE MATERIAL: 3º ANO 

 
 

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO 
1 Caderno grande (brochurão - capa dura) 48 folhas para português; 

1 Caderno grande (brochurão - capa dura) 48 folhas para matemática; 

1 Caderno grande (brochurão - capa dura) 96 folhas dividido em 3 para: 

ciências/geografia/história ( respeitar a ordem das matérias); 

1 Caderno de desenho grande de 48 folhas sem pauta e sem seda para música;  

1 Caderno capa dura 48 folhas para caligrafia (pauta branca); 

3 Cadernos grandes capa dura de 48 folhas: um para filosofia, um para produção de texto e 

outro para inglês;  

1 Pasta com elástico tamanho ofício tam.335x235mm; 

1 Flauta doce yamaha barroca; 

1 Estojo completo: 2 lápis, borracha, régua, lápis de cor, marca texto (verde ou amarelo), 
apontador, tesoura e cola; 

1 Minidicionário de português Aurélio (nova reforma ortográfica); 

1 Caderno de 70 folhas quadriculado 1x1 cm; 

1 Pasta catálogo preta com 50 plásticos para arte;  

1 Lã (novelo); 

Atenção! Os cadernos do ano anterior podem ser usados. Basta mudar a identificação da série: caligrafia; 

música; produção de texto; inglês; artes; filosofia. 

500 Folhas de papel sulfite A4; 

100 Folhas de papel sulfite A4 colorido; 

8 Folhas de color set estampado; 

5 Folhas de cartolina branca; 

1 Folha de papel cartão; 

2 Refil de cola quente (grosso); 

8 Folhas de color set cores variadas; 

1 Durex médio; 

1 Bloco de creative lumi paper; 

1 Bloco de carta liso grande com pautas; 

3 Gibis (história em quadrinhos); 

3 Revista coquetel (picolé – passatempos educativos: infantil); 

6 Saquinhos de plástico para sulfite – tamanho ofício; 

2 Metros de TNT verde claro ou escuro; 

1 Metro de feltro verde, amarelo ou azul; 

1 Metro de algodão cru; 

1 Lixa de parede (arte); 

2 Tintas de PVA 37ml; 

1 Fita crepe larga; 

1 DVD (4.7) virgem. 

 

 

Colocar o nome da criança em todo material de uso pessoal e o mesmo deverá ser reposto quando necessário pela 
família. 

ENTREGA DE MATERIAL 

� Data: 03/02/2020 – 2ª feira 

� Horário: 13h às 15h 

� Local: sala de aula. 

� Não receberemos materiais no 1º dia 

de aula para evitarmos transtornos 

no momento de acolhida dos alunos. 

� Início das aulas: 04/02/2020. 

� Horário das aulas: 13h10 às 17h40. 

OUTROS GASTOS 

� 3 livros de literatura a serem definidos durante o ano. 

� Poderão ser solicitados ao longo do ano: Taxas para 

eventos culturais /esportivos e visitas técnicas, ou 

materiais específicos para experiências. 


