
 

    

  

Lista de Materiais 2018 – Ensino Fundamental – 3º Ano 
 

Material para uso individual do aluno que ficará na sala de aula. 
01 Bloco de folhas colorset A3 (Canson ou Off Paper) 

01 Caixa de massa de modelar com 12 unidades - para meninas 

01 Caneta de retroprojetor preta  - para meninas 

50 Folhas de desenho A4 (180g/m
2
) - para meninas 

02 Folhas de EVA lisa A4 

04 Gibis  

01 Pacote de folha ofício colorida - para meninos 

01 Pacote de palitos de picolé coloridos - para meninos 

01 Pacote de pano multiuso para pintura – para meninos  

02 Revistas para recorte 

04 Revistas Picolé 

04 Sacos plásticos sem furo 

01 Tubo de cola líquida - 90 gramas - Bic, Polar ou Tenaz  

10 Unidades de pratos de papelão número 5 

01 Jogo Pedagógico: 
 

01 Livro de literatura: 
 

 

Material de uso individual e diário - Trazer identificado 
01 Caderno Universitário espiral 96 folhas (repor próximo a terminar) 

01 Caderno de desenho para Inglês – Tilibra ou Jandaia (297x210mm) (150g/m
2
) (Pode ser utilizado o 

do ano anterior)  

01 Caderno pautado para Música  

01 Conjunto de 6 cores de têmpera guache 

01 Estojo com: 1 conjunto de canetas hidrocor ponta fina (Faber-Castell, Maped, Staedtler ou 
Compactor) 1 cx. de giz cera e 1 cx. de lápis de cor grande (Faber Castell, Bic, Maped ou Staedtler). 

01 Estojo com: lápis apontados nº 2, apontador e borracha. (repor próximo a terminar) 

01 Flauta doce – marca Yamaha – modelo Germânica 

03 Pastas com elástico tamanho ofício (fina) 

01 Pincel número 12 

01 Pincel número 8 

01 Régua transparente 30cm  

01 Sacola de leitura da Biblioteca (para quem ainda não adquiriu) 

01 Tesoura de ponta redonda – Mundial ou Tramontina 

01 Tubo de cola bastão 40 gramas – (repor próximo a terminar) 

01 Dicionário pequeno adaptado à reforma ortográfica 

01 Gramática Fundamental 3 – Douglas Tufano –  Editora Moderna 

01 Livro de Inglês: Super Seek and Find Student's Book & Digital Pack 3 - (1º edição) 
Autores:  Ceres Lobeto, Lucy Crichton, Sarah Elizabeth Sprague / Editora Macmillan 

01 Livro Anual: Crianças em Porto Alegre – Christina Dias – Acesso Editora 

01 Livro para o 1º trimestre: O mestre dos guarda-chuvas – Elaine Pasquali Cavion – Ed. Paulus 

 
Livro para o 2º trimestre: O Saci e a reciclagem do lixo – Samuel Murgel Branco – Ed. Moderna – 

3º edição 
 
Livro para o 3º trimestre: Iara e a poluição das águas - Samuel Murgel Branco – Ed. Moderna – 3º 

edição  

Observações: 
 

 Você poderá encontrar o material nas lojas indicadas no verso.  

 No primeiro dia de aula (19 de fevereiro), trazer apenas o material de uso individual e 
diário dentro da mochila. 

 Para o melhor aproveitamento dos materiais fiquem atentos às marcas sugeridas. 

 O material de uso individual que ficará na sala de aula deverá ser entregue, numa sacola 
identificada, no dia 20 de fevereiro. 

 A sacola da leitura da biblioteca pode ser adquirida na loja Werllan Uniformes ou no setor 
financeiro do Colégio. 

 Reunião com os Pais dos alunos do 3ºano – dia 22 de fevereiro às 18 horas no auditório. 
 

Início das aulas: 19 de fevereiro de 2018. 
 

Manhã: 07h40min Tarde: 13h20min 

http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=455
http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=444
http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=749

